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Vandeaudiitori täiendusõppe kohustus 
Audiitortegevuse seaduse § 42 tõlgendus koos näidetega 

 

 

AudS § 

 

AudS sõnastus  

(väljavõtteline) 

Tõlgendus / näide 

§ 42 lg 3 

§ 180 lg 3 

VA on kohustatud osalema 

täiendusõppes vähemalt 

120 akadeemilise tunni ulatuses 

kolmeaastase arvestusperioodi 

jooksul. Nimetatud mahust vähemalt 

48 akadeemilist tundi peab hõlmama 

Audiitorkogu korraldatav 

täiendusõpe. 

AudS täiendatud redaktsioon kehtestas täiendusõppe 

valdkonnas summeeritud arvestuse alates 

01.01.2013, mille periood on 3 aastat pikk.  

Esimene kolmeaastane periood on 01.07.2013 – 

30.06.2016 (nimetatud periood kehtib ühtmoodi 

kõikidele VA-tele, kes omandasid kutse enne 

01.01.2013) – selle jooksul peab VA koguma 120 

täiendusõppe tundi, mille hulgas peab olema 

vähemalt 48 h AK poolt korraldatud koolitusi. St 

keskmiselt tuleb aastas läbida endiselt 40 h, millest 

16 h peavad olema AK poolt korraldatud koolitused 

(st 3 * 16 = 48 h kolme aasta peale).  

 

Järgmised kolmeaastased perioodid:  

 01.07.2016 – 30.06.2019  

 01.07.2019 – 30.06.2022 

§ 42 lg 4 Vähemalt 60 h peab VA täitma kahe 

aasta jooksul alates kolmeaastase 

arvestusperioodi algusest. 

 

VA peab läbima 3 aasta jooksul summeeritult 120 

täiendusõppe tundi. Kitsenduseks on asjaolu, et  

esimese kahe aasta jooksul peab olema kogutud 

minimaalselt 60 h 120-st (60 h võivad olla nii AK 

poolt korraldatud kui tunnustatud koolitused). 

 

Näide: perioodi jooksul 01.07.2013 – 30.06.2016 

peab VA kuupäevaks 30.06.2016 olema kogunud 

120 h koolitusi, sh 48 h AK poolt korraldatud 

koolitusi. Kitsenduseks on asjaolu, et kuupäevaks 

30.06.2015 peab VA koguma minimaalselt 60 

täiendusõppe tundi (tegemist võib olla nii AK 

poolt korraldatud kui tunnustatud koolitustega). 

§ 42 lg 5
1
 Kui VA on arvestusperioodi jooksul 

osalenud täiendusõppes nõutavast 

mahust rohkem, arvestatakse enam 

osaletud tundide arv, kuid mitte 

rohkem kui 40 h, järgmise 

arvestusperioodi täiendusõppe 

kohustuse täitmiseks. 

Näide: oletame, et 01.07.2013 – 30.06.2016 periood 

lõpeb ja VA on kogunud sel perioodil täiendusõppe 

tunde 170 - nendest maksimaalselt 40 h saab ta üle 

kanda perioodi 01.07.2016 – 30.06.2019 

(esmajärjekorras kantakse automaatselt üle AK 

poolt korraldatud koolitused). Seega 01.07.2013 – 

30.06.2016 perioodi eest jääb kirja 170 – 40 = 130 

täiendusõppe tundi.  

§ 42 lg 6 

+ 
seletuskiri 

Täiendusõppe kohustuse kohta 

sätestatut ei kohaldata: 

 rasedus-, sünnitus- või 

lapsehoolduspuhkusel viibijale; 

 üle 4 kuu töövõimetuslehel 

viibijale; 

 muu mõjuva põhjuse tõttu AJN 

otsusega.  

Näide: oletame, et VA viibib lapsehoolduspuhkusel 

(on haiguslehel või muul põhjusel AJN poolt 

täiendusõppe kohustusest vabastatud) perioodil 

01.06.2014 – 31.10.2015. Kui täiendusõppe periood 

on 01.07.2013 – 30.06.2016, peab VA läbima 

3aastase summeeritud arvestuse perioodi peale 50 

täiendusõppe tundi: 

 I aasta eest 40 h / 4 * 3 = 30 h (vabastus viimase 
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AudS´i täiendab siinkohal seletuskiri: 

täiendusõppest vabastust arvestatakse 

kvartali täpsusega, st et iga 

vabastuse kvartal vähendab 

täiendusõppe tundide kolme aasta 

summaarset nõuet 1/12 võrra (ühele 

kvartalile vastab 10 täiendusõppe 

tundi, sh 4 AK poolt korraldatud 

koolituse tundi). Vabastust 

ümardatakse kvartali täpsusega 

ülespoole ehk 

täiendusõppekohuslasele soodsamas 

suunas. 

kvartali eest, st 10 h) 

 II aasta eest 0 h (vabastus kõigi nelja kvartali 

eest, st 40 h) 

 III aasta eest 40 h / 4 * 2 = 20 h (vabastus kahe 

esimese kvartali eest, 2 * 10 h = 20 h) 

 

Samas olukorras on 60 h säte kuupäevaks 30.06.15 

VA jaoks täidetud juhul, kui ta läbib kahe esimese 

aasta jooksul minimaalselt 10 täiendusõppe tundi. 

Arvestuskäik: 

 I aasta eest: 10 h ulatuses on vabastus  

 II aasta eest: 40 h ulatuses on vabastus 

KOKKU: 10 + 40 = 50 h ulatuses vabastus; seega 

peab VA läbima minimaalselt 60 – 50 = 10  

täiendusõppe tundi kahe aasta jooksul, et AudS säte 

oleks täidetud. 

 

Vabastuste kuvamine ATR´is: 

 kui VA viibib rasedus-, sünnitus-, 

lapsehoolduspuhkusel või töövõimetuslehel üle 

4 kuu, tuleb vastav info sisestada VA-l endal 

ATR´i: „Minu asjad / andmed“  kaart 

„Täiendusõpe“  „Muuda“  „Lisa 

täiendusõppest vabastus“; 

 juhul, kui VA on täiendusõppest vabastatud 

AJN otsusega muu mõjuva põhjuse tõttu, lisab 

info ATR´i AJN esindaja.  

§ 42 lg 7 VA kutse saamise või tunnustamise 

järel algab täiendusõppe 

arvestusperiood VA vande 

vastuvõtmise aastale järgneva 

Audiitorkogu majandusaasta algusest 

(st 01.07). 

VA-l, kes on kutse saanud peale 01.07.2013, ei ühti 

täiendusõppe periood üldisega (st 01.07.2013 – 

30.06.2016), vaid individuaalne periood hakkab 

kehtima kutseeksami sooritamisele järgneva aasta 

algusest.  

 

Näide: kui VA on kutse saanud nt 01.07.2014 või 

30.11.2014 või 30.06.2015, rakendub täiendusõppe 

kohustus temale alates AK järgmisest 

majandusaastast, st 01.07.2015 - summeeritud 

arvestuse järgi saab tema esimene kolmeaastane 

täiendusõppe periood olema 01.07.2015 – 

30.06.2018. 

AK poolt 

tunnustatud 

täiendusõpe 

Mida lugeda AK poolt tunnustatud täiendusõppeks? 

 

Vastavalt AK täiendusõppe programmile toimub täiendusõppe tunnustamine kas läbi   

täiendusõppe läbiviija või konkreetse täiendusõppe tunnustamise Audiitorkogu juhatusele   

esitatud täiendusõppe tunnustamise avalduse alusel.  

 

Tunnustatud täiendusõpe:  

 

 täiendusõpe peab olema läbitud AudS § 22 toodud valdkonnas (vt SIIN)  

 AK poolt tunnustatud täiendõppe läbiviijateks AudS § 22 toodud valdkondades loetakse: 

o ülikoole ja nende koosseisulisi õppejõude; 

o ettevõtjaid, kes omavad koolitusluba või võrreldavat tunnistust; 

o AK liikmeid ning nende poolt korraldatud koolituste esinejaid; 

http://www.audiitorkogu.ee/docs/Koolitus/taiendusoppeprogramm.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014008
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o AudS § 22-s loetletud valdkondadega tegelevaid ja kokkupuutuvaid ametiliite ja 

nende liikmeid ning nende poolt korraldatud koolituste esinejaid; 

o avalikku teenistujat, kes töötab riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses; 

o Riigikontrolli, selle ametnikke või töötajaid ning nende poolt korraldatud koolituste 

esinejaid;          

o Eesti ja rahvusvahelisi raamatupidamis- ja auditeerimisorganisatsioone ja nende 

ametiisikuid ning nende poolt korraldatud koolituste esinejaid; 

o Rahvusvaheliste audiitorettevõtjate võrgustike liikmeid ning nende poolt  

korraldatud koolituste esinejaid; 

o teisi eespool nimetamata AK juhatuse poolt tunnustatud täiendusõppe läbiviija  

tulenevalt nende üldteada oskustest ja reputatsioonist vastavalt nende poolt esitatud 

avaldusele. 

 AK juhatuselt on eraldi tunnustuse saanud järgnevad täiendusõppe läbiviijad, vt SIIN  

 Juhul, kui koolitaja ei ole AK poolt tunnustatud täiendõppe läbiviijate nimekirjas, peavad 

konkreetse täiendusõppe tunnustamiseks olema täidetud järgnevad tingimused: 

o koolituse teema peab vastama AudS § 22 loetletud kutseeksami programmi 

teemadele; 

o avaldus  koolituse  tunnustamiseks  peab  olema koolitaja  või  koolitatava  poolt 

esitatud hiljemalt 1 kuu jooksul peale koolituse toimumist; 

o avaldusele peab olema lisatud tunnistus koolituse läbimise kohta; 

o avaldusele  peab  olema lisatud info  koolituse  kirjelduse  (sh  läbi  viivate  lektorite  

nimed), toimumise aja ja detailse koolituse ajakavaga. 

 

ATR Läbitud täiendusõppe tundide kandmine ATR´i: 

 

 Audiitorkogu poolt korraldatud koolitused lisatakse 1-2 korda aastas 

automaatselt ATR´i Audiitorkogu töötajate poolt (VA neid tunde ise ei lisa); 

 Audiitorkogu poolt tunnustatud koolitused tuleb sisestada  ATR´i  igal VA-l 

endal soovitavalt jooksvalt kogu aasta jooksul: „Minu asjad / andmed“  kaart 

„Täiendusõpe“  „Muuda“  „Lisa uus täienduskoolitus“   

 

Oma täiendusõppe kohustuse täitmist on võimalik järgida ATR´is, valides „Aruanded“  

„Täiendusõppe kohustuse täitmine“ 

 

http://www.audiitorkogu.ee/docs/Koolitus/tunnustatud_koolitajad_10.05.13.pdf

