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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
Õppeasutus:

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Õppekava nimetus:

Raamatupidamine edasijõudnutele või taasalustajatele Merit Aktiva
programmiga
Eesti keel

Õppekeel:
Koolituse sihtrühm:

1) õppijad kes soovivad täiendada oma algteadmisi finantsraamatupidamise ja maksunduse
valdkonnas;
2) õppijad, kes on omandanud aastaid tagasi raamatupidaja eriala, kuid ei ole sellel alal
töötanud;
3) õppijad, kes on töötanud raamatupidajana 15-20 aastat tagasi ja vahepeal tegelenud muude
valdkondadega, kuid nüüd soovivad tagasi samasse valdkonda.
Õppe alustamise nõuded: Õppijal on algteadmised raamatupidamisest, tööst arvutiga ning
vähemalt keskharidus.
Õppegrupi suurus: 12 inimest
Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija:
1) oskab järgida oma töös raamatupidamise seaduses, Raamatupidamise Toimkonna
määrustes (RTJ) jm. valdkondlikes õigusaktides sätestatud reegleid;
2) oskab arvestada personali töötasu- ja makse ja peab keskmise töötasu arvestust lähtudes
maksuseadusandlusest;
3) tunneb käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
4) koostab ja seob raamatupidamise põhiaruanded majandustehingutega.
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

40

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus
vormis)

12

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

28

Koolituse sisu:
Teema

Õppe sisu: omandatud teadmised ja oskused

Loeng

Raamatupidamise aruanded

Raamatupidamise aastaaruanne, arvestus- ja
koostamise põhimõtted, seosed aruannete vahel.
Raamatupidamise seadus, EFS Raamatupidamise
Toimkonna juhendid (RTJ)
Käibevara arvestus: raha, lühiajalised nõuded ja
ettemakstud maksude arvestus, varude
arvestusmeetodid.
Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus.
Põhivara amortisatsiooni arvestus.
Kinnisvarainvesteeringute kajastamine
Lühi- ja pikaajaliste kohustiste arvestus.
Pangalaenu- ja liisingu kajastamine.
Töötasude ja nende maksude arvestus. Keskmise
töötasu arvestamise tingimused ja kord puhkuse- ja
haigushüvisise arvestamisel ning maksustamisel.
Erinevad käibemaksuarvestuse põhimõtted ning
käibe deklareerimine.
Tulu ja kulu kajastamine. Majandustehingud.
Erisoodustusmaksud. Ettevõtte tulumaks.
Kasumi ja kahjumi kajastamine. Dividendikohustis,
dividendide tulumaksu arvestus ja deklareerimine.
Harjutusfirma lisamine ja raamatupidamise
korraldamise algseadistus. Näidis algdokumentide
alusel käibe- ja põhivara, kohustiste, tulude ja
kulude ning omakapitali kajastamine. Töötasude- ja
nende maksude arvestus. Puhkusetasu ja
haigushüvitise arvestamine. Ettevõtte maksude
arvestamine
Praktilise raamatupidamise kompleksülesande
lahendamine. Raamatupidamise põhiaruannete
koostamine ja analüüs.
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Käibevara kajastamine

Põhivara kajastamine

Kohustiste kajastamine
Töötasude ja nende maksude
kajastamine.
Käibemaksu kajastamine
Kasumiaruanne
Ettevõtte maksud
Omakapitali tehingute kajastamine
Praktiline raamatupidamise
korraldamine Merit Aktiva
programmis kasutades
pangasimulatsiooni STK Pank

Kordamine

Praktili
ne töö
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Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus toimub õppeklassis/harjutusfirmas. Kursuse läbiviimiseks on tagatud EPS-projektor,
lauaarvutid ja raamatupidamisprogramm Merit Aktiva pilveversioon.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on õppijal vaja kontakttundides osaleda vähemalt 70% ulatuses.
Õpiväljundite saavutamiseks on õpilasel vaja koolituse lõpus lahendada Merit Aktiva
raamatupidamisprogrammi keskkonnas erialane kompleksülesanne, mis loetakse sooritatuks, kui
ülesanne on korrektselt lahendatud vähemalt 70 % ulatuses.
Hindamismeetod
Erialase kompleksülesande lahendamine kasutades Merit Aktiva
pilveversiooni. Ülesanne käsitleb õppe sisu kordamist, mille
tulemusena koostab õpilane raamatupidamise põhiaruanded.

Hindamiskriteerium
Ülesande positiivseks soorituseks
on vaja vähemalt 70 % ulatuses
õigeid vastuseid.

Koolitaja andmed: Anu Mikk
Kvalifikatsioon:
Rakenduskõrgharidus: Majandusarvestus; Kutsetunnistus 4 tase Raamatupidaja assistent I.
Rakenduskõrgharidus: Õigus spetsialiseerumisega tollindusele.
Töökogemus: raamatupidaja alates 2007.a.

