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Õppekava nimi

FIE maksud ja raamatupidamine

Õppekavarühm

Majandusarvestus ja maksundus

Õppe kogumaht
(akadeemilistes tundides)
Õppekava koostamise
alus

6 tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp
Õppe alustamise
tingimused
Õppe eesmärk

Väikeettevõtja, tase 5, kutsestandard
Kompetentsi B.2.6 (Finantsjuhtimine ja majandusarvestus)
tegevusnäitajad 5, 6, 7 ja 8.
Füüsilisest isikust ettevõtjad ja raamatupidajad.
Keskharidus

Õppemeetodid

Kui inimene soovib ettevõtlusega tegelda mitte väga suures
ulatuses, on kõige lihtsam ja otstarbekam seda teha füüsilisest
isikust ettevõtjana (FIE-na). FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline
isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või
teenuseid enda nimel. FIE raamatupidamine on aga pisut erinev
tavapärasest äri raamatupidamisest, samas on oluline et see oleks
korraldatud efektiivselt ning seadustele vastavalt. Koolitusel
käsitletakse mitmekülgselt FIE raamatupidamise ja maksudega
seotud teemasid.
 tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust;
 koostab FIE raamatupidamisdokumente;
 tunneb FIE maksustamise põhimõtteid ning oskab koostada
TSD, KMD ja FIE tuludeklaratsiooni;
 on kursis teguritega, mis kaasnevad FIE tegevuse peatamisel,
lõpetamisel, vara üleandmisel või ümberkujundamisel
äriühinguks.
 FIE kui ettevõtlusvorm – eelised ja puudused;
 FIE tegevust puudutav seadusandlus (paneeritavad
muutused 1. jaanuarist 2018, milleeesmärk on füüsilisest
isikust ettevõtjana (FIE-na) tegutsemise soodustamine;
 FIE-na alustamine, FIE erikonto;
 FIE kassapõhine ja tekkepõhine arvestus;
 Algdokumendid ja päevaraamat;
 Ettevõtluse tulud ja kulud, isikliku ja ettevõtluses kasutatava
vara eristamine;
 FIE maksukohustused: tööjõu maksud (TSD), käibemaks
(KMD koostamine);
 FIE tuludeklaratsioon;
 Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine, maksuriskid;
FIE vara üleandmine või pärimine
Suhtluspõhine loeng, seminar. Praktilised tööd

Iseseisev töö

Puudub

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud õppematerjal väljatrükituna paberkandjal.

Õpiväljundid

Õppesisu

Nõuded õpingute
lõpetamiseks, sh
hindamismeetodid ja
hindamiskriteeriumid

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
praktiliste ülesannete lahendamine.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
praktiliste ülesannete lahendamine vastavalt nõuetele. Hindamine
on mitteeristav.



Kursuse läbimisel
väljastatav dokument
(tunnistus või tõend).




Koolitaja kompetentsust
tagava kvalifikatsiooni või
õpi- ja töökogemuse
kirjeldus.

Kõik koolitajad omavad kõrgharidust ja aastatepikkust töökogemust
õpetatavas valdkonnas. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda
kodulehelt konkreetse kursuse toimumise juures

Õppemaksu tasumise
kord ja tähtaeg
Õppekorralduse alused

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine

Vaidluste lahendamise
kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei
saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus

Õppekeskkonna kirjeldus

http://www.reiting.ee/oppekeskkonna-kirjeldus

Kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise
aeg:
Õppekava uuendamise
aeg:

http://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija
võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule..

http://www.reiting.ee/oppekorraldus
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