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KOOLITUSE SIHTGRUPP JA ÕPIVÄLJUNDID  

Sihtrühm: Ootame koolitusele füüsilisest isikust ettevõtjaid ja 
raamatupidajaid. 

Grupi suurus:  12 inimest 
 
Õppe alustamise nõuded: Keskharidus, teadmised ettevõtlusest ja raamatupidamisest. 
 
Õppekava koostamise alus: Väikeettevõtja, tase 5, kutsestandard 

Kompetentsi B.2.6 (Finantsjuhtimine ja majandusarvestus) 
tegevusnäitajad 5, 6, 7 ja 8. 

 
Eesmärgid:              Koolituse eesmärk on anda ülevaade FIE majandusarvestusest 

neile, kes soovivad iseseisvalt korraldada FIE finantsarvestust. 
Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt 
raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks 
peavad mõistma finantsarvestuse olemust. 

 
Õpiväljundid: Kursuse läbinu 

 tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust; 
 koostab FIE raamatupidamisdokumente; 
 tunneb FIE maksustamise põhimõtteid ning oskab koostada 

TSD, ESD, KMD ja FIE tuludeklaratsiooni; 
 on kursus teguritega, mis kaasnevad FIE tegevuse peatamisel, 

lõpetamisel, vara üleandmisel või ümberkujundamisel 
äriühinguks  



 
Koolituse math: 40 akadeemilist tundi, s.h. 16 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 

24 akadeemilist tundi praktilise töö 

 

ÕPPEPROGRAMM, MOODULID  

Teemad ja tunnid: 
 
Auditoorne töö (16 tundi) 
 FIE kui ettevõtlusvorm - eelised ja puudused. 
 FIE tegevust puudutav seadusandlus (muutused 1. jaanuarist 2018), mille eesmärk 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, osaliste 

kulude arvestus. 
 Vastuvõtukulud, ettevõtluse tuludest suuremate kulude kandmine tulevastesse 

perioodidesse. 
 FIE maksukohustused: tööjõu maksud (vorm TSD) ja käibemaks (vorm KMD, VD). 
 FIE tulu- ja sotsiaalmaks ning avansilised maksed, maksusoodustused. 
 FIE tuludeklaratsioon (vorm E). 
 Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine, maksuriskid. 
 FIE vara üleandmine või pärimine. 

 
Praktiline töö (24 tundi) 
 Algdokumente koostamine. 
 Päevaraamatu koostamine. 
 FIE tulude deklaratsiooni täitmine (vorm E). 
 Käibemaksu deklaratsiooni (vorm KMD, VD) täitmine.  
 Deklaratsiooni (vorm TSD, ESD) täitmine 
 Avalduse, taotluse, muudeklaratsioonide koostamine 
 

Õppematerjalid: 
 
1. Raamatupidamise seadus. 
2. FIE ABC Maksu- ja Tolliameti juhend www.emta.ee 
3. L. Alver, J. Alver "Finantsarvestus" DEEBET, Tallinn 2009 
4. Maksu- ja Tolliameti koduleht www.emta.ee 
5. Valdkonnaalased õigusaktid. 
 
 
ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS NING LÕPETAMISE NÕUDED 
 
Õppekeskkonna kirjeldus: 
 
Kursuse asukohaks on Fama 10 (õpperuum). Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, 
dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm), õppematerjale, õppevarustust, milledest 
loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale. 



Koolitusel on olemas ka e-keskkond osalejate suhtlemiseks, kodutööde esitamiseks ja 
materjalide jagamiseks. 
Õppematerjalid: 
 
Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud 
koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Jaotusmaterjalid sisaldavad 
harjutusülesandeid, mida on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ning 
oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks. Õppematerjalid on osalejatele tasuta. 
 
Metoodika: 
 
Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja 
erksus: näitlikustatud loeng, seminar, praktilised tööd arutelud, töö gruppides, ülesannete 
lahendamine, esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, analüüs. Koolitused 
toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. 
 
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid: 
 
Kursuse lõpus saavad tunnistuse kursuslased, kes on läbinud minimaalselt 80% õppekava nõutud 
mahust, sooritanud edukalt praktilised ülesanded. 
 
Väljastatavad dokumentid: 
 
Lõpetamisel väljastatakse Žanna Tsvetkova Büroo OÜ tunnistus. 
 

KOOLITAJAD 
 
Žanna Tsvetkova – omab kõrgharidust pedagoogika, majanduslik ja juhtimise alal, 6. taseme 
andragoog. Pedagoogiline staaž, s.h. täiskasvanute koolitajana: 20 aastat. Töökogemus 
äritegevuse alal: 22 aastat (väike- ja keskmise suurusega ettevõtlus). Omab suuri kogemusi 
täiskasvanute õppe korraldamises ettevõtluse alal, omab kolmeaastast kogemust andragoogika 
kursuste korraldamises. Raamatupidamisalase firma omanik ja juhataja. 
 

Lisainformatsioon: Žanna Tsvetkova Büroo OÜ majandustegevusteate nr on 217966. 
Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust. 
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