
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

FIE raamatupidamine ja maksustamine 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Juhtimine ja haldus 

Õppekeel:  Eesti keel 

 

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:  
FIE-d, kes soovivad alustada tegevust FIE-na või kes soovivad FIE raamatupidamisest 
täpsemaid teadmiseid ja praktilisi oskuseid. Soovituslik grupi suurus 20 õppurit. 
 
Õppe alustamise nõuded: 
Põhiharidus ja arvuti kasutamise oskus 
 
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  
Tunneb FIE kui ettevõtlusvormi eeliseid ja puuduseid; 
tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust; 
koostab FIE raamatupidamisdokumente; 
oskab liigitada varad, kohustused, tulud ja kulud; 
teab kassa- ja tekkepõhise arvestuse erinevusi ja oskab arvestuste üldpõhimõtteid; 
määratleb FIE ettevõtluse tulud ja kulud ning eristada isiklikku ja ettevõtluses kasutatavat 
vara; 
teab FIE maksustamise põhimõtteid; 
oskab koostada FIE tuludeklaratsiooni; 
oskab tekkepõhiste arvestusandmete alusel koostada FIE kassapõhist tuludeklaratsiooni; 
teab FIE maksumuudatusi 2018. aastal. 
 
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse. 
Raamatupidaja , tase 5, B.2.1- B.2.3 
 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas  

 

Füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na) tegutsemine on tihti esimene samm, liikudes palgatöö 

asemel või palgatöö kõrvalt ettevõtjaks. FIE-ks olemine ei välista töötamist tööandja juures 

või osaühingu osanikuks olemist. 

01.04.2018 seisuga on Võru maakonnas 1600 FIE-t (Äriregister). 

FIE-na alustamine on väga lihtne, samas on FIE raamatupidamise ja maksustamise mõistmine 

oluline, et ei tekiks ettevõtjale väga suurt maksuriski. 
 

 



                                                                                                      
 

  

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  30 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 30 

 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)     

20 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:  

 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku õppekeskkonna 

lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on 

olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

Auditoorne osa 
1) FIE ettevõtlustegevuse üldnõuded; 
2) Raamatupidamise seadus ja FIE-le vajalikud maksuseadused; 
3) Raamatupidamise üldpõhimõtted, sh kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine; 
4) Tuludeklaratsiooni koostamise üldpõhimõtted; 
5) FIE maksustamine ja 2018.a muudatused. 

Praktiline osa 
1) Dokumentide koostamine; 
2) Töötaja töötasu arvestus ja FIE maksustamise ülesanded; 
3) Kassapõhise registri koostamine praktilise ülesande baasil; 
4) Tekkepõhise registri koostamine praktilise ülesande baasil; 
5) Tuludeklaratsiooni koostamine mõlema kompleksülesande alusel; 
6) Käibedeklaratsiooni koostamine.  

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Ärikorralduse eriala õppeklassid koos tehnilise varustusega. Õppuril on vajalik kalkulaator.   

 

 

 

 

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

70% kontakttundides osalemine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppijale 

väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus. 

Õppur on osalenud 70% kontakttundides ja õpiväljundite hindamiseks on lahendanud 

ülesanded ning koostanud vajalikud aruanded.  

 

 

 
 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku 

kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Merike Prätz, raamatupidaja erinevates valdkondades alates 1994. aastast; kutseõpetaja 13 

aastat; FIE-na tegutseb 2009. aastast. 

 

 



                                                                                                      
 

  

Õppekava koostaja: Merike Prätz, merike.pratz@gmail.com, Merle Vilson, 

merle.vilson@vkhk.ee 

/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
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