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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 11: "Meromsætningsafgift - moms" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativt 
billede 

 
 

Titel Meromsætningsafgift - moms 

Kort 
beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at hjælpe eleverne med at forstå, hvad merværdiafgift 
står for, og hvordan den betales og opkræves i EU. 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal forstå, hvad merværdiafgift står for, og hvordan den betales og 
opkræves i EU. 

Mål: 

Forstå det generelle begreb "merværdi" af et produkt/serviceydelse. 

Identificere processen med at opkræve og betale moms, indtil den når sit 
endelige bestemmelsessted: statsbudgettet. 

Identificere EU’s rolle i opkrævning af skatter, og hvordan EU's budget finansieres. 

Materialer: 
Mikroklip "Meromsætningsafgift - moms" 
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 
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Gloseliste: 

skatter, merværdi, statsbudget. 

 

Sådan bruger 
du lektionen 

Aktivitetstrin: 

Afspil introen af klippet. Sæt klippet på pause og sørg for, at eleverne har forstået 
handlingen. 

Afspil første afsnit. Sæt klippet på pause og diskuter, hvordan forbedring af et 
produkt/serviceydelse tilføjer merværdi over tid, frem til 
slutprodukter/serviceydelsen leveres til forbrugeren. 

Afspil animationen, der viser momsprocessen og identificer alle de komponenter, 
der tilføjer merværdi til slutproduktet, og hvordan dette genererer skatter til alle 
de enheder, der har bidraget til udviklingen af produktet.  

Afspil afsnittet "Moms og EU's budget?". Sæt klippet på pause og se forskellene i 
momssatsen mellem EU's medlemsstater. Identificer EU’s rolle i opkrævningen af 
skatter. 

Afslut lektionen: 

Du kan tilrettelægge en klassediskussion på baggrund af de begreber, der blev 
præsenteret i mikroklippet. I kan bl.a. diskutere følgende emner: 

Tag som eksempel en stol, der sælges i forretninger. Skriv ned på et papir mindst 
3 producenter af mellemkomponenter til stolen. Lad os antage, at stolen koster 
50 EUR i forretningerne. Kan du beregne størrelsen af det beløb, der betales i 
moms for dette produkt i dit land, og hvem der vil skulle betale moms fra din 
liste? 

Hvad er momssatsen i dit land? For et produkt, der koster 30 EUR, hvor meget 
skal du betale i moms? 

Du kan også bruge undervisningsspillet i dette afsnit som lektie for at indøve de 
begreber, som blev præsenteret i lektionen. 

 

Kategori Mikrolæring 

Primær 
målgruppe 

13- til 17-årige 

Fag i 
forbindelse 
hermed 

Økonomi, etik, engelsk som andetsprog, humaniora, matematik 
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