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Majandusarvestus ja maksundus

Õppe kogumaht
(akadeemilistes
tundides)
Õppekava koostamise
alus
Sihtgrupp

6 tundi auditoorset õpet

Õppe alustamise
tingimused
Õppe eesmärk

Vanemraamatupidaja, tase 6 kutsestandardi kutset läbiv kompetents
B.2.4, osad 2 ja 7
Väikeettevõtjad, nende assistendid ning raamatupidajad, kes soovivad
alustada tegelemist Soomes registreeritud ettevõtete raamatupidamisega
või juba tegelevad, aga omavad selles vallas vähest kogemust.
Koolitus toimub eesti keeles.
Osalemine eeldab raamatupidamisalaseid põhiteadmisi.
Koolitus on suunatud Eestis tegutsevatele osaühingutele, kes soovivad
laiendada oma äritegevust Soome.
Seminaril käsitletakse olukordi, mis võivad esineda Soomes tegutseval
väikeettevõttel.
Seminaril käsitletakse läbivalt Soome raamatupidamise eripära praktiliste
näidete abil ettevõtlusega seotud deklaratsioonide ja aruannete,
sealhulgas kasumiaruande näitel.

Õpiväljundid

Õppesisu

Kursusel osalenu:
1) teab, millised kohustused kaasnevad Eestis asutatud osaühingul
kui tema äritegevus laieneb Soome;
2) teab nõudeid kasumiaruande täitmisel








Sissejuhatus. Eesti äriühingu sisenemine Soome turule
Ettevõtte tulumaks;
Palgaarvestus, sh lähetatud töötajad, kollektiivlepingu
rakendamise kohustused, näited kollektiivlepingust;
Palgamaksud, sh tulumaks, tulumaks, töötuskindlustus;
käibemaks, näited, millal tekivad kohutused;
Ehitusdeklaratsioonid;
Tellija vastutuse seadus

Õppemeetodid
Iseseisev töö
Õppematerjalide loend

Loeng, seminar. Praktilised näited ja ülesanded
Puudub
Lektori koostatud õppematerjal väljatrükituna

Nõuded õpingute
lõpetamiseks, sh

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
 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
väljastatav dokument
 Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis
(tunnistus või tõend).
osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Koolitaja kompetentsust Kõik koolitajad omavad kõrgharidust ja aastatepikkust töökogemust
tagava kvalifikatsiooni
õpetatavas valdkonnas. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda
või õpi- ja töökogemuse kodulehelt konkreetse kursuse toimumise juures.
kirjeldus.
Õppemaksu tasumise
http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine
kord ja tähtaeg
Õppekorralduse alused
http://www.reiting.ee/oppekorralduse-alused
hindamismeetodid ja
hindamiskriteeriumid

Vaidluste lahendamise
kord

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

Õppekeskkonna
kirjeldus
Kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise
aeg:

http://www.reiting.ee/oppekeskkonna-kirjeldus
http://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused
14.12.2017

