
 
 

  SISEAUDIITORI TEGEVUSARUANNE 
Aruandeperiood: 1. jaanuar 20 … a kuni 31. detsember 20 … a 

 
Tabel 1. Üldandmed siseaudiitori kohta  

Jrk Audiitortegevuse registris märgitavad andmed:  

1. Siseaudiitori number:  

2. Eesnimi:  

3. Perekonnanimi:  

4. Isikukood või sünniaeg:  

5. Elukoha aadress:  

6. Kontaktandmed:  

7. E-posti aadress:  

8. Siseaudiitori haridusalane kvalifikatsioon (kraad, selle omandamise aeg/kõrgkool/eriala):  

        Organisatsiooni andmed*:  

9. Organisatsiooni nimi:  

10. Organisatsiooni registri number:  
* Organisatsioon on asutus või ettevõte, kus siseaudiitor töötab või on avalikus teenistuses või tegutseb näiteks FIE-na siseaudiitori kutsetegevuse teenust osutades.  

Aruandeperioodi jooksul enam kui ühes organisatsioonis töötamise korral tuleb nimetada kõigi nende organisatsioonide nimed (klientide nimed, kellele teenust osutatakse,  
 nõutud ei ole). 

Tabel 2. Andmed siseaudiitori täiendusõppe kohta aruandeperioodil 

 
Jrk Koolituse nimetus  

Lektorina 
esinemine 

Koolituse 
korraldaja Toimumise aeg Valdkonnad * Teemad * 

Kestus ** 
(akadeemiline tund) 

1.        

2.        

…        
* Teadmiste ja oskuste täiendamine valdkondades ja teemades, mis on nimetatud „Audiitortegevuse seaduse“ § 67 lõike 2 alusel kehtestatud rahandusministri määruse „Siseaudiitorite 
täiendusõppe  programmi kehtestamine“ lisas.  
** Koolitusel lektorina esinemise korral märkida koolituse kahekordne kestus. 
 

 

Rahandusministri 08.07.2011. a määruse nr 38 
„Siseaudiitori tegevusaruande vormi ning selle koostamise ja esitamise korra kehtestamine” 

lisa 



 
 

Tabel 3. Andmed siseaudiitori kutsetegevuse kohta aruandeperioodil 

Jrk Siseaudiitori kutsetegevus, sh: Ajaline maht tundides 

1. Organisatsioonisisene kutsetegevus  
2. Kutsetegevus organisatsioonivälise teenuseosutajana*  

* Märkida siseaudiitori kutsetegevus organisatsioonivälise teenuseosutajana siseaudiitori kutsetegevuse standardite mõistes. 
 

Tabel 4. Siseaudiitori kinnitused 

Jrk Kinnitus JAH EI * Selgitused 

1. Vastan „Audiitortegevuse seaduse“ §-s 66 siseaudiitorile kohaldatavatele nõuetele ning olen oma tegevuses vältinud 
mistahes samme, mis võiksid kahjustada siseaudiitori kutsealal tegutsejate mainet või usaldusväärsust.  

   

2. Olen täitnud oma kohustusi nõutava hoolsusega, olnud objektiivne ja täidan oma kutsetegevuses „Audiitortegevuse 
seaduse“ § 70 alusel kehtestatud siseaudiitori kutsetegevuse standardeid. 

   

3. Olen ennast ametialaselt täiendanud, et tagada kutsetegevuse nõutud kvaliteeti ning täidan „Audiitortegevuse seaduse“ 
§-s 67 toodud nõudeid. 

   

4. Suhetes auditeeritavaga olen vältinud huvide konflikti ja tegutsenud sõltumatult ning lähtudes „Audiitortegevuse 
seaduse“ § 69 lõikes 2 sätestatud siseaudiitori kutsetegevuse nõuetest. 

   

5. Oma kutsetegevuses kasutan väljendit „läbi viidud vastavuses siseauditeerimise standarditega“ vastavalt 
tegevusstandardile 2430 ja kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi tulemustele. 

   

6. Olen teadlik „Audiitortegevuse seaduse“ § 155 nõudest tagada minu esitatud andmete õigsus. Audiitortegevuse 
registris minu kohta avaldatud andmed on õiged.  

   

* „EI“ vastuse korral tuleb esitada selgitused siseaudiitori tegevuse „Audiitortegevuse seaduses“ sätestatud nõuetele mittevastavuse kohta, sealhulgas mittevastavuse kirjeldus ja 
põhjused ning mittevastavuse kõrvaldamiseks tarvitusele võetud meetmed. 
 
 
Kinnitan, et minu poolt käesolevaga esitatavad andmed on õiged ja täielikud. 
 
Kuupäev       /kinnitamise või digitaalallkirja kuupäev/ 
 
Kinnitus või allkiri      / kinnitus või digitaalne allkiri/ 


