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TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA
Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

1. Õppekava nimetus
Ettevõtlus Soomes ja sellega kaasnevad kohustused

2. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK.
Tutvustada Soome ettevõtluskeskkonna eripärasid ja anda teavet peamiste kohustuste kohta, mida toob kaasa ettevõtjana Soomes tegutsemine.
ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija tunneb Soome ettevõtluskeskkonna üldpõhimõtteid; kohustusi, mis tekivad ettevõtjana tegutsemisel;
ettevõtte maksustamise reegleid, maksude maksmise ja deklareerimise tähtaegasid, maksustamise olulisemaid üksikasju.

3. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP.

Eesti ettevõtjad, kes plaanivad sisenemist Soome turule.
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Eraisikud ja ettevõtjad, kes plaanivad luua ettevõtet, tütarettevõtet või filiaali Soomes.
Soome ettevõtete omanikud, kes on hädas kohustuslike toimingute läbiviimisega.

4. Õppe kogumaht
Maht: 8 akadeemilist tundi
ÕPPEKESKKOND: koolitus toimub veebikeskkonnas ZOOM, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.
ÕPPEVAHENDID: õpilase poolt on vajalik tagada arvuti ja internetiühenduse olemasolu. Kooli poolt on tagatud elektroonilisel kujul
slaidimaterjal.

5. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja - materjalid
ÕPPE SISU:
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
1. Ettevõtlusvormid
2. Tegevused ettevõtte loomisel ja registreerimisel
2.1. Õige ettevõtlusvormi valimine, nime kontroll, tegevusega seotud lubade selgitamine
2.2. Lõivude maksmine ja registreerimise hinnakiri
2.3. Asutamisavalduse esitamine, tegevused ettevõtete registris (PRH kaupparekisteri) arvele võtmisel
2.4. Registreerimistunnistuse saamisega seonduvad tegevused – pangad, maksuregistrid, load
2.5. Elektroonilised teenused
3. Õiguskeskkonna ülevaade
3.1. Töötaja värbamisega seotud seadusandlus
3.2. Lepinguõigust reguleerivad seadused ja load erialaoskuste tõendamiseks.
3.3. Maksuseadused
4. Eesti ettevõtja Soomes
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5. Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht käibemaksu- ja tulumaksuseadusandluse mõistes.
6. Püsiva tegevuskohata Eesti ettevõtja maksustamine ja deklaratsioonide esitamine Soomes
6.1. Tööjõumaksud, sh tuluallikamaks
6.2. Käibemaks
6.3. Maksude ettemaksmine ja deklareerimine, deklaratsioonide esitamise sagedus
6.4. Tööjõurendi deklareerimine ja maksustamine
7. Püsiva tegevuskohaga ettevõtja raamatupidamine, maksustamine ja deklaratsioonide esitamine
7.1. Nõuded raamatupidamisele
7.2. Maksustamine, maksude ettemaksed ja deklareerimine
7.3. Majandusaasta aruannete esitamine

ÕPPEMEETODID:
Maht: 8 akadeemilist tundi veebipõhiselt.
ÕPPEMATERJALIDE LOEND:
Lektori poolt koostatud slaidimaterjal.
www.finlex.fi

6. HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Osavõtt koolitusest
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Hind sisaldab: õppematerjale slaidide näol ja tõendit koolituse läbimise kohta.
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7. Koolitaja:
Tarvo Seenmaa, kes on omandanud magistrikraadi Estonian Business Schoolis ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega
majandusarvestusele. Kogemusi on ta kogunenud nii majandusarvestuse tarkvarasid arendades ja juurutades kui ka pearaamatupidajana
töötades erinevate valdkondade ettevõtetele raamatupidamisteenuseid osutades. Täiendanud on ta ennast Aalto Ülikoolis maksunduse
valdkonnas.
Finantsteenuste
osutajana
on
keskendunud
piiriülestele
raamatupidamisja
maksundusküsimustele.
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