ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:
Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Tallinna Majanduskool
Raamatupidaja 5.taseme kutseeksami ettevalmistuskursus

Majandusarvestus ja maksundus
eesti

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.
Sihtrühm:
Raamatupidajad, kes soovivad sooritada 5. taseme kutseeksami.
Grupi suurus: 20 inimest.
Õppe alustamise nõuded:
Õpingute alustamiseks vajalik vähemalt keskharidus. Töökogemus raamatupidajana, läbitud
raamatupidamiste aluste kursus.
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Kursuse läbinu:
● korraldab ettevõtte majandusarvestuse lähtuvalt õigusaktidest;
● korraldab töötasuarvestuse ja käibemaksuarvestuse, lähtudes õigusaktidest:
● koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks eesti
finantsaruandluse standardi.
● jälgib maksukohustuste täitmist;
● hindab ettevõtte majandusseisundit, lähtudes ettevõtte tasuvusest, likviidsusest ja
maksevõimelisusest;
● on võimeline sooritama raamatupidaja 5. taseme kutseeksami.
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
Õppekava koostamise alus: Raamatupidaja, tase 5 kutsestandard. Äriteeninduse ja Muu
Äritegevuse Kutsenõukogu otsus 6/19.06.2017

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.
Hetkel on meil palju töötavaid raamatupidajaid, aga ka abiraamatupidajaid, andmesisestajaid,
kassapidajaid, kes soovivad teha kutseeksamit, kuid kes pole läbinud erialast tasemekoolitust
või on tasemekoolitusest juba aastaid möödas. Antud koolitus on mõeldud töötavatele
erialase tasemehariduseta, aga töökogemusega raamatupidajatele kutseeksami
ettevalmistuseks. Õpiväljundid on sõnastatud kutsestandardist lähtuvalt ja kursuse
kokkupanemisel oleme arvestanud ka Raamatupidajate Kogu poolt viidatud olulisematele
teemadele ja raskuspunktidele kutseeksami tegemisel.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

150

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

120

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

60

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

60

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

30

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.
Õppe sisu:
1 Finantsarvestus (40 tundi, sh praktiline osa 20 tundi + iseseisev töö 10 tundi) = kokku 50
tundi
1.1 Raamatupidamise korraldamine ja finantsaruannete koostamise põhimõtted.
Raamatupidamise sise-eeskiri.
1.2 Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine ning kajastamine
arvestusregistrites.
1.3 Varade, kohustiste ja omakapitali arvestus.
1.4 Valuutaarvestus, ebatõenäoliselt laekuvate arvete arvestus, varude arvestamise meetodid,
põhivara amortisatsiooni arvestamise meetodid.
1.5 Raha ajaväärtuse põhimõte.
1.6 Aruannete koostamine – bilanss, kasumiaruanne skeemid 1 ja 2
2 Maksuarvestus (40 tundi, sh praktiline osa 20 tundi + iseseisev töö 10 tundi) = kokku 50
tundi
2.1 Maksude ja maksete arvestamine vastavalt kehtivatele seadustele.
2.2 Töötasu maksustamine, erisoodustused, kingitused, annetused ja vastuvõtukulud
2.3 Ettevõtlusega mitteseotud kulud
2.4 Käibemaksuarvestus
2.5 Maksudeklaratsioonide koostamine – TSD-d koos lisadega, KMD.
3 Juhtimisarvestus (40 tundi, sh praktiline osa 20 tundi + iseseisev töö 10 tundi) = kokku 50

tundi
3.1 Kuluarvestus, kulude kogumine, liigitamine ja analüüs
3.2 Omahinna arvutamine lihtsamate finantsarvestuse meetodite järgi.
3.3 Eelarvestamine ja eelarvete koostamine
3.4 Majandusüksuse tegevuse analüüsimine, finantsaruannete analüüs, finantsaruannete
hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ning suhtarvude analüüs, omakapitali
rentaablus, happetest.
Iseseisev töö: Situatsioon/Ülesannete lahendamine, ülesannete lahendused tagasi sidestatakse
auditoorse õppetöö käigus.
Kohustuslikud õppematerjalid:
Õpetajate koolituseks ettevalmistatud õppematerjalid
Finants- ja maksuarvestus, J. Keskküla, Tallinn 2018
Finantsarvestus, J Tikk, Tallinn 2016
Finantsarvestuse ülesannete kogu, M. Nikitina-Kalamäe, Tallinn 2017
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.
Liikumispuudega isikutele on tagatud ligipääs koolitusruumidesse.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt
70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.
Kursusel osalejale on kohustuslik osalusmäär õppetundidest vähemalt 70%.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku arvestustööga, mis koosneb testi osast ja
situatsioonülesannetest, arvestustöö loetakse sooritatuks kui koolituse läbinu:
 dokumenteerib ja kirjendab majandussündmused ning koostab finantsaruanded
lähtuvalt seadustest ja juhenditest;
 arvestab maksud ja maksed ning võrdleb nende vastavust maksuseadustega;
 liigitab ja analüüsib ettevõtte kulusid ja kasutab finantsarvestuse jaoks lubatud
lihtsamaid arvestusmeetodeid omahinna arvutamiseks;
 teostab finantsanalüüsi ja koostab finantseelarved lähtuvalt majandusüksuse eripärast.
Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks
vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.
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 õpetaja
alates 2009.a kuni tänaseni.

Viktor Arhipov Lõpetanud Tartu Ülikool 1978 majandusteadus, finantsjuhtimise ja
maksunduse õpetaja Tallinna Majanduskoolis 18 aastat.
Pille Kaarlõp, magister (arvestus) aastast 2009 (TTÜ). Õpetaja ja koolitaja kogemus aastast
2004.

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

