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Националната агенция по приходите (НАП) ще подарява таблети, фотоапарати и видео
игра на ученици срещу регистриране на касови бележки. Играта „Парола: Касова
бележка“ е част от кампанията на институцията за повишаване на данъчната култура
сред младежите в страната. Целта на играта, която е част от кампанията на НАП „Влез
в час с данъците 2“, е да даде основна информация за данъците и смисъла от
плащането им, както и практически съвети за предстоящия досег на младите с
финансовата система.
//
Според регламента на играта всеки ученик в България може да регистрира
неограничен брой касови бележки чрез специално разработен софтуер. Приложението
е достъпно на фенстраницата на кампанията във Facebook, както и безплатно за
телефони с операционни системи Android и IOS.
Учениците могат да регистрират касови бележки от 1 януари до 31 май 2015 г. Колкото
повече фискални бонове се регистрират от един участник, толкова по-голям е шансът
той да спечели някоя от наградите. Стойността на покупката не е от значение. Важно
условие е учениците да съхраняват касовите бележки, които регистрират.
В хода на кампанията „Влез в час с данъците 2“ служители на НАП ще посетят близо
120 училища в страната до края на учебната година и ще се срещнат с около 20 000
ученици.
Първият данъчен урок във Видинска област беше изнесен на 18 февруари в СОУ "П. Р.
Славейков” в гр. Видин. До края на учебната година лектор от НАП ще посети шест
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училища в региона. С помощта на интерактивна презентация, служителите на
приходната агенция се надяват да разяснят необходимостта от плащане на данъци и
осигуровки и вредите от сивата икономика, както и да провокират дискусии сред
младите хора по тези теми.
С кампанията „Влез в час с данъците 2” приходната агенция си поставя за цел да
промени възприятията на младите хора относно плащането на данъци и осигурителни
вноски. Кампанията се провежда съвместно с Министерството на образованието и
науката. Партньор на държавните институции е „Глобални библиотеки” неправителствена организация, която подпомага дейността на библиотеките и
читалищата в малки и големи селища в цялата страна.
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