
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Tallinna Majanduskool 

Õppekava nimetus:  FIE raamatupidamine 

 

Õppekavarühm:  Juhtumine ja haldus 

 

Õppekeel:  eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  
Füüsilised isikud, kes juba tegelevad ettevõtlusega või soovivad ettevõtlusega tegelema 

hakata. 

Grupi suurus kuni 22 inimest. 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Õpingute alustamiseks vajalik vähemalt keskharidus. 
 

Õpiväljundid. 

Pärast koolituse läbimist õppija: 

 kajastab dokumentide alusel majandusüksuse majandussündmusi arvestusregistrites; 

 arvestab maksud ja maksed ning võrdleb nende vastavust õigusaktidega;  

 tunneb töötasustamise põhimõtteid lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest; 

 koostab ja esitab maksudeklaratsioonid lähtuvalt õigusaktidest. 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Kutsestandard Väikeettevõtja,  tase 5, kompetents B.2.6 Finantsjuhtimine ja 

majandusarvestus: 

 jälgib lepingute ja kohustuste, sh maksukohustuste täitmist, arvestades kehtivate 

õigusaktidega sätestatud nõudeid; 

 tagab raamatupidamisdokumentide korrektsuse ja korraldab inventuuride läbiviimise, 

järgides raamatupidamisseaduse ja muude õigusaktide sätestatud nõudeid; 

 korraldab töötasu arvestamise kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega ja lähtudes 

ettevõtte eripärast. 

 

Põhjendus. 

95% Eesti ettevõtetest on väikeettevõtjad. Väikeettevõtte ressursid on väga piiratud, mistõttu 

tehakse mitmed tööprotsessid ise, kuid selleks vajalikud kompetentsid puuduvad, sageli 

peetakse just äri alustades majandusarvestuse ja finantsjuhtimise valdkonda teisejärguliseks, 

mis võib tuua ettevõtjale kaasa hiljem mitmeid üleliigseid kohustusi, sh maksukohustusi. 

Seetõttu on valitud sihtrühmaks väikeettevõtjad, kes juba tegutsevad või planeerivad alustada 

äritegevust, et anda neile ettevõtjana teadmised ja oskused ettevõtte majandusarvestuse 

valdkonnaga toimetulekuks. 

 

 



                                                                                                      
 

  

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  24 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 20 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 
10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
10 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 4 

 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. 

Õppe sisu:  

 FIE, kui ettevõtlusvormi eelised ja puudused; 

 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine päevaraamatus; 

 Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine ja käibemaksuarvestus, vorm KMD; 

 FIE tööandjana: töötasuarvestus, maksudeklaratsiooni TSD koostamine koos lisadega, 

erisoodustused; 

 Maksuvaba tulu arvestus. 

 Ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine ja proportsiooni arvutamine; 

 Vastuvõtukulud; 

 FIE tulu- ja sotsiaalmaks, erikonto, maksusoodustused. 

Iseseisev töö: Situatsioon/Ülesannete lahendamine, ülesannete lahendused tagasi sidestatakse 

auditoorse õppetöö käigus. 

 

Kohustuslikud õppematerjalid:  

FIE ABC. Maksu- ja Tolliamet www.emta.ee 

J. Keskküla loengukonspekt FIE raamatupidamine ja maksud. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Koolitused toimuvad Tallinna Majanduskooli  auditooriumides, kus on õppetöö läbiviimiseks 

vajalik tehnika.  Auditooriumides on nii arvuti, dataprojektor kui ka WIFI kasutamise 

võimalus. Osa kontakttundidest toimub arvutiklassis.  Ruumid vastavad tervisekaitse 

nõuetele. 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutav on vähemalt  

Kursusel osalejale on kohustuslik osalusmäär õppetundidest vähemalt 70%. 

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku arvestustööga, mis loetakse sooritatuks kui 

koolituse läbinu:  

• kajastab majandussündmusi päevaraamatus nii käsitsi kui ka tabelarvutustarkvaras;  

• eristab ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulusid; 

• arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele õigus- ja normatiivaktidele; 

• koostab ettevõtluse tulude deklaratsiooni vorm E ja käibemaksu deklaratsiooni vorm 

KMD. 

 

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse. 

 

http://www.emta.ee/


                                                                                                      
 

  

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. 

Janek Keskküla - Lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala, töötanud 3 aastat 

Maksu- ja Tolliametis revidendina, raamatupidamisteenuseid osutava ettevõtte juht 15 aastat, 

Tallinna Majanduskooli finants- ja maksuarvestuse ning raamatupidamistarkvara õppejõud 

alates 2009.a. 

 

 

Õppekava koostaja:  
Janek Keskküla, õpetaja, jkeskkula@tmk.edu.ee 

 


