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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
11. klips: „Pievienotās vērtības nodoklis - PVN” 
Klipa apraksts 

 

 

Ilustrējošs 
attēls 

 
 

Virsraksts Pievienotās vērtības nodoklis - PVN 

Īss apraksts Aktivitātes mērķis ir palīdzēt skolēniem izprast, kas ir pievienotās vērtības 
nodoklis un kā to maksā un iekasē ES. 

Detalizēta 
informācija 

Nolūks: 

Skolēniem vajadzētu izprast, kas ir pievienotās vērtības nodoklis un kā to maksā 
un iekasē ES. 

Mērķi: 

Saprast vispārīgo ražojuma/pakalpojuma „pievienotās vērtības” jēdzienu. 

Apzināt PVN saņemšanas un nomaksas procesu līdz brīdim, kad ir sasniegts gala 
mērķis: valsts budžets. 

Apzināt ES lomu nodokļu iekasēšanā un to, kā notiek ES budžeta finansēšana. 

Materiāli: 
Mikroklips „Pievienotās vērtības nodoklis - PVN” 
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors) 
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Vārdu krājums: 

nodokļi, pievienotā vērtība, valsts budžets 

 

Kā pielietot šo 
nodarbību 

Darbību posmi: 

Atskaņojiet klipa ievaddaļu. Apturiet klipa atskaņošanu un pārliecinieties, vai 
skolēni ir sapratuši sižetu. 

Atskaņojiet pirmo sadaļu. Apturiet klipa atskaņošanu un pārrunājiet, kā 
ražojuma/pakalpojuma uzlabošana laika gaitā pievieno vērtību patērētājam 
piegādātajam ražojumam/pakalpojumam. 

Atskaņojiet animācijas filmu, kas ilustrē PVN procesu, un nosauciet visus 
komponentus, kas veido gala ražojumu, kā arī to, kā tiek ģenerēti nodokļi visām 
ražojuma izgatavošanā iesaistītajām pusēm.  

Atskaņojiet sadaļu „PVN un ES budžets?”. Apturiet klipa atskaņošanu un aplūkojiet 
atšķirības PVN likmju noteikumos ES dalībvalstu starpā. Identificējiet ES lomu 
nodokļu iekasēšanā. 

Sniedziet kopsavilkumu: 

Varat uzsākt klasē diskusiju, balstoties uz mikroklipā minētajiem jēdzieniem. 
Pārrunājamās tēmas: 

Kā piemēru miniet veikalā tirgotu krēslu. Uzrakstiet uz papīra vismaz 3 krēsla 
komponentu ražotājus. Iedomāsimies, ka krēsla cena veikalos ir 50 eiro. Vai varat 
aprēķināt, cik lielu summu jūsu valstī veido šī ražojuma PVN, un kam no jūsu 
saraksta būs tas jāmaksā? 

Kāda ir PVN likme jūsu valstī? Cik liels PVN jāmaksā par ražojumu, kura cena ir 30 
eiro? 

Kā mājas darbu varat arī izmantot šajā sadaļā piedāvāto izglītojošo spēli, lai labāk 
iegaumētu šajā nodarbībā skaidrotos jēdzienus. 

 

Kategorija Mikromācīšanās 

Galvenās 
mērķa grupas 
vecums 

13 līdz 17 gadi 

Saistītās tēmas 
skolas 
programmā 

Ekonomika, ētika, angļu valoda kā otrā valoda, humanitārās zinātnes, matemātika 
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