
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

ÕPPEKAVA

FIE raamatupidamisarvestus, 24 tundi

1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

0411 - Majandusarvestus ja maksundus

2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 24

kontakttunde: 24

3. Õppekava koostamise alus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse taseme kuseõppe õppekava „Raamatupidaja“, moodul

„FIE Raamatupidamine“

4. Sihtgrupp
- alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada

väikeettevõtte finantsarvestust

- FIE-d, kes soovivad iseseisvalt raamatupidamisarvestust pidada arvuti abil

5. Õppe alustamise tingimused
Soovitavalt algtasemel arvutikasutamise oskus ja vähemalt põhihariduse olemasolu.

6. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

- kajastab dokumentide alusel FIE majandussündmusi arvestusregistrites

- tunneb FIE töötasustamise põhimõtteid lähtudes kehtivatest õigus- ja

normatiivaktidest

- koostab ja esitab FIE maksudeklaratsioonid lähtuvalt õigusaktidest

7. Õppesisu
Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

FIE kui ettevõtlusvorm 8 FIE, kui ettevõtlusvormi eelised ja

puudused.

Majandussündmuste

dokumenteerimine ja kirjendamine

päevaraamatus.

Kassa- ja tekkepõhine

raamatupidamine, üleminek

kassapõhiselt arvestuselt,

tekkepõhisele arvestusele.

Käibemaksuarvestus, vorm KMD.

Osaliste kulude arvestus, kulude

suuruse kalkuleerimine

Ettevõtlusega mitteseotud kulude

maksustamine

FIE tulu- ja sotsiaalmaks ning

avansilised maksed, erikonto,



Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

maksusoodustused

Maksude kinnipidamine.

Tööandja maksud

Deklaratsioon TSD

Tuludeklaratsiooni E-vorm.

Vastuvõtukulud.

Ettevõtluse tuludest suuremate kulude

kandmine tulevastesse perioodidesse.

FIE lõpetamine ja registrist

kustutamine.

FIE raamatupidamisarvestus 16 algdokumente koostamine

päevaraamatu koostamine

FIE tulude deklaratsiooni täitmine (E-

vorm)

Käibemaksu deklaratsiooni täitmine

TSD-deklaratsiooni täitmine

avalduse, taotluse,

muudeklaratsioonide koostamine

8. Õppemeetodid
- loeng, praktilised harjutused

9. Õppekeskkond
Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume

kasutatakse praktikabaasina. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe-

ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.

10. Õppematerjalide loend
- Raamatupidamise seadus.

- FIE ABC Maksu- ja Tolliameti juhend www.emta.ee

- L.Alver, J.Alver "Finantsarvestus" DEEBET, Tallinn 2009

- Maksu- ja Tolliameti koduleht www.emta.ee

- Valdkonnaalased õigusaktid.

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Vähemalt 80% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 6 praktilises

ülesandest kursusel läbitud teemade seast.

Positiivseks soorituseks on vaja kuuest

ülesandest täita vähemalt viis veatult.

12. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Žanna Tsvetkova, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja



Kõrgharidus. Pedagoogiline staaž, s.h. täiskasvanute koolitajana: 15 aastat.

Töökogemus äritegevuse alal: 20 aastat (väike- ja keskmise suurusega ettevõtlus).

Raamatupidamisalase firma omanik ja juhataja.
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