MAKSUARVESTUSE ALUSED: TULU- JA SOTSIAALMAKSUGA 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 tulu- ja sotsiaalmaksuga 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
Kursuse maht on 20 ak.tundi (auditoorne töö)
Kursuse kestvus on 2,5 nädalat, auditoorset tööd 4 tundi nädalas.
Õppekeel: vene
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Õ/t. arv
Teemade nimetus
Tulumaksu ja sotsiaalmaksudega maksustamine.
Tulumaksu üldised põhimõtted. Arvestatud ja kinnipeetud tulumaks.
4
Sotsiaalmaksu üldised põhimõtted.
Praktiline ülesanne: testküsimused, kontrollülesanne.
Kogumispensionimakse ja töötuskindlustusmakse- Töötasu ja selle
maksustamine,
töötasu
deklareerimine.
Praktiline
ülesanne:
4
testküsimused, töötasu arvestamine ja TSD täitmine etteantud ülesande
põhjal.
Juriidilise isiku ja FIE maksud töötasust. Dividendid, kasumi jaotamine.
Laenude maksustamine. Ettevõtte tegevuse lõpetamisel tekkiv
4
maksustamine. Omakapitalist väljamaksete maksustamine. Praktiline
ülesanne: testküsimused, kontrollülesanne
Erisoodustused, ettevõtlusega mitteseotud kulud ja nende maksustamine.
Kingitused, annetused, toetused. Sõiduautodega seotud väljamaksete ja
4
hüvitiste
maksustamine.
Praktiline
ülesanne:
testküsimused,
kontrollülesanne: TSD lisade täitmine
Tulumaksuseadus – kokkuvõte. Lõputöö: kompleksülesanne.
4

Mooduli lõpetamisel väljastatakse tunnistus kursuse / mooduli 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.
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Teadmised:
- tulumaksuga maksustamise põhimõtted ja erijuhtumid
- sotsiaalmaksuga maksustamise põhimõtted ja erijuhtumid
- töötasust arvestatavad maksed (kogumispensioni- ja töötuskindlustumaksed) – põhimõtted
ja erijuhtumid
Oskused:
- ettevõtte maksukoormuse arvestamine ja planeerimine
- riigiaruandluse koostamine
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