Töösuhted ja arveldused töötajatega Narvas
Koolituse maht 7 loengut, 30 ak. tn auditoorset tööd
25.11.2020 - 03.02.2021

Eeldatakse kirjaliku testi iseseisev sooritamine, mis nõuab u 2-5 tn iseseisvat tööd.
Igal loengul saavad osalejad peale teooriat ka praktilisi ülesandeid, mida täitame loengu käigus.
Selleks jagatakse osalejate töövihik.
Osalejatele jagatakse loengumaterjalid, õigusaktidest väljavõtteid.
I Üldosa: õiguslikud alused 4 ak tn
1. Tööleping, VÕS-leping, sh juhatuse liikme leping
2. TL kohustuslikud tingimused.
3. Tööregister
4. Töötasu maksustamise ja deklareerimise üldreeglid
5. Sotsiaalmaksukohustus
II Töötasu 4 ak. tn
1. Töötasu liigid
2. Seaduses sätestatud lisatasud
3. Täiendavad tasud, sh hüvitised
4. Ületunnitöö hüvitamine
5. Lähetus ja päevaraha, kulude hüvitamine.
6. Summeeritud tööaeg: arvestamise ja tasustamise üldreeglid
7. TLS erisätted, §38 ja 35
8. TLS erisätted: töötasu vähendamine §37
III Erijuhud 4 ak.tn
1. Materiaalne vastutus ja sissenõudmise võimalused
2. Leppetrahv
3. Õppetasu hüvitamine ja sidivusaeg
4. Konkurentsipiirangu kokkulepe
5. „Praak“ ja kahju määramine
6. Töötasu maksmise viivitamine; tööandja vastutus
7. Erisoodustused
IV Haigusraha ja puhkus 4 ak.tn
1. Aijutine töövõimetus: haigushüvitis, Tööandja kohustused
2. Puhkuste liigid ja tasu
3. Haigusraha ja puhkusetasu deklareerimine
4. Tööandja sotsiaalne poliitika ja võimalikud lisatasud
V Keskmise töötasu arvestamise praktikum 4 ak tn
1. Tööaja arvestus, summeeritud tööaja arvestus
2. Keskmise tasu arvestuse reeglid
3. Kalendri- ja tööpäeva keskmine
4. Indekseerimine
VI Töösuhete lõpetamine ja lõpparvestus 4 ak tn
1. Etteteatamine ja võimaliku hüvitised
2. Tööandja algatusel Tl lõpetamine ja tasud
3. Koondamine ja väljamaksed
4. Tasaarveldus töötajaga

VII Maksuresidentsus ja välistööjõu, 4 ak tn
1. Maksuresidentsuse määramise reeglid
2. Mitteresidentide töö erisused sõltuvalt töö tegemise kohast
3. Mitteresidentide ööle vormistamise reeglid
4. Tasude deklareerimine
5. FIDEK residendi ja mitteresidendi puhul
6. Renditööjõu: üldisemalt
VII Kokkuvõte: testi ja küsimuste arutelu 2 ak tn
ÕPIVÄLJUNDID:
Koolitusel osalenud ja edukalt testi sooritanud isik
- Analüüsib töölepingut ning nõustab juhatust TL vormistamisel
- Peab tööaja arvestust
- Arvutab töötasu, lisatasu
- Nõustab juhatust ja arvutab välja hüvitised töösuhete raames
- Arvutab keskmist töötasu ja keskmise töötasu alusel makstavad tasud
- Arvutab maksustamise ja deklareerib töötasu vastavalt kehtivatele õigusaktidele
- Nõustab juhatust erisoodustuse sisust ja maksustamisest, maksustab ja deklareerib
erisoodustusi
- Nõustab juhatust mitteresidendist töötaja too tasustamise reeglite osas, arvutab, maksustab ja
deklareerib vastavad tasud
- Nõustab füüsilise isiku tulu maksustamise üldreeglites

Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 6 „Vanem raamatupidaja“ kutsestandardile
õpiväljundid vastavad kompetentsile B 2.2

