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Course: ”Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klipp 11: ”Mervärdesskatt – moms” 
Beskrivning av klippet 

 

 

Representativ 
bild 

 
 

Titel Mervärdesskatt – moms 

Kort 
beskrivning 

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad mervärdesskatt innebär 
och hur den betalas och samlas in i EU. 

I detalj Syfte: 

Eleverna ska förstå vad mervärdesskatt innebär och hur den betalas och samlas in 
i EU. 

Målsättningar: 

Förstå vad som menas med ”mervärde” för en viss produkt eller tjänst. 

Identifiera hur det går till när moms tas emot och betalas tills slutmålet – 
statskassan – nås. 

Identifiera EU:s roll i att samla in skatter och hur EU-kassan finansieras. 

Material: 
Mikroklippet ”Mervärdesskatt – moms” 
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor) 
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Vokabulär: 

skatter, mervärde, statskassa 

 

Använd 
lektionen så 
här 

Aktivitetssteg: 

Spela upp inledningen av klippet. Pausa klippet och kontrollera att eleverna har 
förstått handlingen. 

Pausa det första avsnittet. Pausa klippet och diskutera hur varje förbättring av en 
produkt/tjänst ger mervärde tills den slutliga produkten/tjänsten levereras till 
kunden. 

Spela upp animationen som illustrerar momsprocessen och identifiera alla 
komponenter som förbättrar slutprodukten och hur detta genererar skatt till alla 
parter som har bidragit till produktens utveckling.  

Spela upp avsnittet ”Moms och EU-kassan”. Pausa klippet och granska 
skillnaderna i momssatser mellan EU:s olika medlemsstater. Identifiera EU:s roll i 
att samla in skatter. 

Avslutning: 

Du kan inleda en diskussion i klassen utifrån de begrepp som presenterades i 
mikroklippet. Exempel på ämnen som kan tas upp: 

Ta till exempel en stol som säljs i affären. Skriv ned minst tre mellanliggande 
tillverkare av komponenter till stolen. Tänk er att stolen kostar 50 euro i affären. 
Kan ni räkna ut hur mycket pengar som har betalats i moms för produkten i ert 
land och vilka på era listor som måste betala moms? 

Vad ligger momsen på i ert land? Hur mycket måste man betala i moms för en 
vara som kostar 30 euro? 

Du kan också ge utbildningsspelet i det här avsnittet i läxa till eleverna, så får de 
träna på de begrepp som tagits upp under lektionen. 

 

Kategori Mikroutbildning 

Huvudsaklig 
målgrupp 

13–17-åringar 

Relaterade 
skolämnen 

Ekonomi, etik, engelska som andraspråk, humanvetenskap, matematik 
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