
 
Leoski Tööõigusabi OÜ. Leoski Koolitus 

1. Õppekava nimetus: FIE maksustamine ja raamatupidamine 

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksud 

Õppekava koostamise alus: Väikeettevõtja, tase 5, kutsestandard. Kompetentsi B.2.6 

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

3. Eesmärk ja õpiväljundid  

Eesmärk: on valmis edukalt tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana teades põhitõdesid ja  

tundes  vajaminevat seadusandlust. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

⋅ tunneb FIE eesmärke, olemust ja raamatupidamise nõudeid 

⋅ tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust 

⋅ oskab vormistada tulude-kulude aruannet 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupp: Füüsilisest isikust ettevõtjad ja  

Õppe alustamise tingimused: Osaleja peab valdama eesti keelt kõnes ja kirjas.  Koolitusele 

registreeritakse telefoni, e-kirja või Leoski Koolituse kodulehel oleva vormi kaudu 

www.leoskikoolitus.ee   

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht 26 ak tundi, millest 18 ak tundi auditoorset 

tööd, 8 ak tundi iseseisvat tööd. 

Õppekeskkond: kaasaegse sisustusega koolitusklass, mis vastab töötervishoiu ja tööohutuse 

seadusest tulenevatele nõuetele. 

Õppijate arv ühes grupis on max 12 inimest. 

Õppevahendid: koolitusel osaleja saab kaasaegsed õppematerjalid, mis on meie koolitaja 

poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.   

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid 

Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe 

vahelisel ajal. Õpe toimub kolmel päeval auditoorses vormis. Lisaks on õppijal 8 ak tundi 

iseseisvat tööd. 



 
Õppe sisu: 

⋅ FIE-ks registreerimine 

⋅ dokumentatsioon; raamatupidamise korraldamise üldpõhimõtted, vajaminev 

seadusandlus FIE dele 

⋅ ettevõtlusega seotud majandustehingute kajastamine FIE-l 

⋅ raamatupidamise seadus, laekumata ja tasumata arvete kontroll ja erinevad 

ülevaated 

⋅ kassapõhine tulude-kulude arvestus 

⋅ turundus 

⋅ FIE erikonto 

⋅ praktilised näited ja ülesanded 

Õppemeetodid:   

Auditoorne õpe 18 ak suhtluspõhine loeng, seminar ja praktilised tööd 

Iseseisev töö 8 ak: eneseanalüüs 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja 

praktiliste ülesannete lahendamine.  

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

Praktiliste ülesannete lahendamine vastavalt nõuetele. Hindamine on mitteeristav. 

8. Väljastatavad dokumendid 

Õppe lõpetamise tingimused: 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud 

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse 

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 

pooltes auditoorsetes tundides. 

9. Koolitaja kvalifikatsioon:  

Koolitusi läbi viivad lektorid on oma ala head asjatundjad, koolituskogemuse või suurte 

erialaste praktiliste kogemustega.  


