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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
11 klipas: „Pridėtinės vertės mokestis – PVM“ 
Klipo aprašymas 

 

 

Pavyzdinis 
paveikslėlis 

 
 

Pavadinimas Pridėtinės vertės mokestis – PVM 

Trumpas 
aprašymas 

Šia veikla siekiama padėti mokiniams suprasti, kas yra pridėtinės vertės mokestis 
ir kaip jis mokamas ir surenkamas ES. 

Detalės Tikslas 

Mokiniai turėtų suprasti, kas yra pridėtinės vertės mokestis ir kaip jis mokamas ir 
surenkamas ES. 

Uždaviniai 

Suprasti bendrą prekės / paslaugos „pridėtinės vertės“ sąvoką. 

Nustatyti PVM gavimo ir mokėjimo procesą iki jis pasiekia galutinį tikslą – 
valstybės biudžetą. 

Nustatyti ES vaidmenį renkant mokesčius ir kaip finansuojamas ES biudžetas. 

Medžiaga 
Mikroklipas „Pridėtinės vertės mokestis – PVM“ 
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius) 
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Žodynas 

Mokesčiai, pridėtinė vertė, valstybės biudžetas 

 

Kaip naudotis 
šia pamoka 

Veiklos žingsniai 

Paleiskite įžanginę klipo dalį. Sustabdykite klipą ir įsitikinkite, kad mokiniai suprato 
siužetą. 

Paleiskite pirmąją dalį. Sustabdykite klipą ir aptarkite, kaip produkto / paslaugos 
patobulinimas ilgainiui prideda vertės vartotojui teikiamam galutiniam produktui / 
paslaugai. 

Paleiskite animacinį filmuką, kuriame iliustruojamas PVM procesas, ir nustatykite 
visas galutinio produkto sudedamąsias dalis ir kaip tai sukuria mokesčius visiems 
subjektams, kurie prisidėjo prie produkto kūrimo.  

Paleiskite „PVM ir ES biudžetas?“ dalį. Sustabdykite klipą ir atkreipkite dėmesį į 
PVM tarifų skirtumus ES valstybėse narėse. Nustatykite ES vaidmenį renkant 
mokesčius. 

Apibendrinimas 

Remdamiesi mikroklipe pateiktomis sąvokomis galite surengti klasės diskusiją. 
Galimos tokios aptariamos temos: 

Kaip pavyzdį imkite parduotuvėje parduodamą kėdę. Popieriaus lape užsirašykite 
mažiausiai 3 tarpinius kėdės sudedamųjų dalių gamintojus. Įsivaizduokime, kad 
kėdė parduotuvėse kainuoja 50 eurų. Ar galite apskaičiuoti už šį produktą jūsų 
šalyje mokamą PVM sumą ir kas iš jūsų sąrašo turės sumokėti PVM? 

Koks PVM tarifas jūsų šalyje? Kokį PVM turite sumokėti už produktą, kuris 
kainuoja 30 eurų? 

Šioje dalyje pateiktą mokomąjį žaidimą taip pat galite naudoti kaip namų darbus 
pamokoje pateiktoms sąvokoms įtvirtinti. 

 

Kategorija Mikromokymasis 

Pagrindinė 
tikslinė grupė 

13–17 metų 

Susiję 
mokomieji 
dalykai 

Ekonomika, etika, anglų kalba kaip antroji kalba, humanitariniai mokslai, 
matematika 
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