MAKSUARVESTUSE ALUSED: KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMISE ALUSED JA
DEKLAREERIMINE
Eesmärk: käesolev kursus on ettenähtud kuulajatele, kes:
• on lõpetanud kursuse “Raamatupidamisarvestuse alused”; või
• töötavad raamatupidaja assistendina; või
• on töötanud raamatupidajana 1–1,5 aastat, peamiselt juhendamisel; või
• omavad raamatupidamisalast haridust, kuid ei ole pikemat aega töötanud erialalt.
Mooduli eesmärk on käibemaksuga maksustamise põhimõtete selgitamine ning
maksustamise õige rakendamise, riigiaruandluse täitmise oskuse omandamine, teadmiste
kaasajastamine. Peale mooduli lõpetamist võib koolitusest osaleja iseseisvalt hakkama saada
ettevõtte maksuarvestuse ja aruandlusega. Koolitusest osaleja saab süstematiseeritud teadmisi
Eestis ja EL-is juriidiliste isikute maksustamise teoreetiliste ja praktiliste aluste kohta,
milliseid rakendades oleks ta suuteline minimiseerida maksustamisalaste vigade tegemise
riisiko juhtimisotsuste vastuvõtmisel, tõsta konkurentsivõime, kindlustada vajalik maksualase
kirjaoskuse tase kaupade ja teenuste impordil ja ekspordil, kinnisvara ja põhivaraga tehingutel
ning maksudeklareerimisel
Kursuse maht on 20 ak.tundi (auditoorne töö)
Õppekeel: vene

Jrk nr.

Teemade nimetus

Õ/t. arv

Käibemaksuga maksustamise põhimõtted.

1

2

Käive: Eesti käive ja käive, mis ei kajastu Eesti deklaratsioonis.
Maksukohustuslase registreerimiskohustus ja võimalus. Käibemaksu
määrad. Sisendkäibemaks. Praktiline ülesanne: Käibedeklaratsiooni
(KMD) tutvustus ja täitmine.

Maksustatav
käive,
maksuvaba
käive.
Käibemaksuarvestuse
rakendatavad arvestusmeetodid (proportsioon, otsene meetod,
segameetod). Käibe tekkimise koht
Praktiline ülesanne: testküsimused, KMD täitmine etteantud ülesande
põhjal.

4

4

3

Ühendusesisene käive. Eksport. Ühendusesisese käibe deklareerimine
(KMD, VD), pöördmaksustamine. Praktiline ülesanne: testküsimused,
KMD, VD täitmine etteantud ülesande põhjal.

4

4

Keerulisemate majandustehingute maksustamise analüüs. Omatarve.
Piiratud maksukohustuslane. Riigisisene pöördmaksustamine. Praktiline
ülesanne: testküsimused, KMD täitmine etteantud ülesande põhjal.

4

5

Käibemaksuseadus – kõkkuvõte. KMD ja INF täitmise reeglid –
kokkuvõte. Lõputöö: KMD, INF täitmine etteantud kompleksülesande
põhjal.

4

Mooduli lõpetamisel väljastatakse tunnistus kursuse läbimise kohta, millele märgitakse
koolituse nimetus, omandatud teemad ja maht tundides. Kursuse lõpetanud isikud saavad
iseseisvalt hakkama väike- ja keskmise ettevõtte maksuarvestuse ja -aruandlusega.
Kursuse lõpetamiseks peavad osalejad tegema jooksvad kontrollülesanded ning edukalt
sooritama kaks lõpukontrolltööd.
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab planeerida ja vormistada tehingut, arvestades maksustamise aspekte
- analüüsib alusdokumente, arvestades riigisisest ning piiriülest maksustamist reguleerivaid
õigusakte
- deklareerib tehinguid ja toiminguid vastavalt maksuseadustele

