
 

 

Koolitaja andmed Avatud Koolitus OÜ (reg. nr: 12087414) 

Õppekava nimetus Raamatupidamise alused ja programm 1C: Ettevõte 

Õppekavarühm  Majandusarvestuse ja maksunduse õppekavarühm 

Õpiväljundid 

 

Koolituse edukalt lõpetanud osaleja: 

- lähtub oma töös raamatupidamise seaduse ja raammatupidamise 

toimkonna juhendite nõustest ning teitest raamatupidamise 

korraldamise õigusaktide; 

- oskab koostada raamatupidamise dokumentatsiooni; 

- oskab teostada käibemaksu arvestamist, palgaarvestust, põhimõtteid, 

puhkusetasu arvestust; 

- oskab arvestada varad, kohustusi ja omakapitali; 

- oskab arvestada amortisatsiooni; 

- taidab maksudeklaratsiooni; 

- koostab aruandeid programmis 1C:Ettevõte. 

Õpingute alustamise 

tingimused 

Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse 

alusel. 

Õppe kogumaht  120 akadeemilist tundi: millest 80 on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd 

Õppekava sisu 

 

 

- raamatupidamise korraldamise põhitõed; 

- raamatupidamissüsteem 1C:Ettevõte; 

- arvestuse plaan, sise-eeskirjad, analüüsiobjektid; 

- töö teatmitega ja registritega; 

- raamatupidamise dokumentatsioon (nõuded, vormistamine, Word- ja 

Exel-tabelid); 

- raamatupidamise bilanssi valem; 

- pangaarveldused, kassa; 

- maksete arveldus, kulude arveldus; 

- töötasu ja töömahu arvestamine. Tööleping. Dokumentatsiooni 

vormistamine. Maksud; 

- hankija andmete sissekandmine ja kokkuostuarvete koostamine; 

- põhivara soetamine ja amortiseerimine; 

- finantsressurssid; 

- omakapital; 

- aastaaruanne; 

- tuluaruanne; 

- ettevõtte rahavoogud. 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

Õppebaas võimaldab õppekava nõuetele vastava teoreetilise ja praktilise 

koolituse läbiviimist. Õppe paremaks läbiviimiseks õppeklassides on olemas 

püsiv internetiühendus. 

Õppetöö läbiviimiseks koolis on olemas soe ja hea valgustusega õppeklass 

teoreetilise õppetöö läbiviimiseks, koos arvuti- ja videotehnikaga. Varustus: 

lauad ja toolid õppijatele, õpetaja laud ja tool, tahvel. 

Lisaks: 

* videoaparatuur audiovisuaalsete õppematerjalide demonstreerimiseks 

* õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija 

 

Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 

Õppematerjalide loeng Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid paberkandjal 

kohapeal. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste 

tööde kogumikku. 



 

 

Õppematerjal / kasutud kirjandus: 

- Võlaõigusseadus, VÕS 

(https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/obyazatelstvenno-pravovoy-

zakon) 

- Maksukorralduse seadus 

(https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/zakon-o-nalogooblozhenii) 

- Maksud, Eesti Majanduse Teataja 

(https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/zakon-o-nalogooblozhenii) 

- Eesti Statistikaamet (http://www.stat.ee) 

- Maksu ja Tolliameti portaal (http://www.emta.ee/) 

 Nõuded õpingute 

lõpetamiseks  

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% 

õppetundides, praktilistes toimingutes ja töödes; esitama kõik nõutavad tööd 

ning iseseisvalt tehtud tööd.  

 Väljastatavad 

dokumendid 

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% 

õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija 

saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. 

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale 

juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse 

käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud 

kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid 

 Koolituse läbiviimiseks 

vajaliku 

kvalifikatsiooni, õpi- 

või töökogemuse 

kirjeldus koolitaja 

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas 

 


