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Kutseeksami küsimuse liik ning küsimuste ja ülesannete arv ja ajaline limiit 

Tabel 1. „Audiitortegevuse seaduse” § 19 lõike 1 punktides 1–3 ja 5 nimetatud kutseeksami jao 
ning § 34 lõike 1 punktis 1 nimetatud siseaudiitori eriosa alamosa mooduli küsimuste liigid 

Küsimuse 
liik Küsimuse kirjeldus Näide (õige vastus on toodud paiskirjas) 

T1 Vastuse liik: „radio button”. 
Üks vastus kuni seitsmest 
võimalikust variandist.  
Võibolla valik kahe 
võimaliku vastuse vahel  
(nn JAH-EI küsimus). 
Hindamismudel: 2-0 

Keskpank tõstab intressimäära 2% punkti võrra. 
Millisele suurettevõtte allmärgitud osakonnale 
avaldab see otsus suurimat mõju? 
A – siseaudit; B – finantsturgude osakond 
(treasury); C – raamatupidamine; D – logistika;  
E – personal. 

T2 Vastuse liik: „tick boxes”. 
Rohkem kui üks vastus  
kuni seitsmest võimalikust 
variandist.  
Hindamismudel: 2-1-0 

Nõudluse kogutase sõltub valitsuskuludest,  
_____ , _____ ja väliskaubanduse saldost. 
Millised kaks allpool toodud sõnadest sobivad 
õigesti eespool toodud lausesse? 
A – säästmisest; B – maksustamisest;  
C – investeeringutest; D – tarbimisest;  
E – seadusandlusest. 

T3 Vastuse liik: „radio button”. 
Üks vastus, mis vastab 
ammendavalt esitatud 
küsimusele, kuni seitsmest 
võimalikust variandist. 
Hindamismudel: 2-0 

Milline allpool toodud väidetest on õige? 

(1) Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt,  
kui raamatupidamise seadusest ei tulene teisiti. 

(2) Avaliku sektori üksusega sõlmitava 
kliendilepingu audiitorteenuse osutaja poolne 
ning vandeaudiitori ja tema kutsetegevuse muu 
aruande allkirjastaja peab olema avaliku sektori 
vandeaudiitor. 
(3) Audiitori aruande kuupäev on kuupäev, mille 
audiitor on valinud raamatupidamisaruannete 
kohta antava aruande dateerimiseks. 

A – ainult 1; B – 1, 2 ja 3; C – ainult 1;  
D – ainult 3. 

T4 Valima peab ühe õige 
arvväärtuse kuni seitsmest 
võimalikust variandist või 
sisestama klaviatuurilt õige 
arvväärtuse. 
Hindamismudel: 2-0 

Ettevõtte bilansikirje vara kokku on 1,0 meur  
ja kohustused kokku 0,75 meur. Milline on  
selle ettevõtte netovara? 
A – 1,0 meur; B – 0,75 meur; C – 0,5 meur;  
D – 0,25 meur; E – 0 meur. 
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Tabel 2. Vandeaudiitori kutse taotlejale kohustuslike kutseeksami osade maksimaalne ajaline 
kestus, küsimuste ja ülesannete arv 

 
Ajaline kestus Küsimuste arv 

Ülesannete 
arv 

Raamatupidamise eriosa eksam 
(„Audiitortegevuse seaduse” § 26 lõige 1) 8 tundi 100 15 

Vandeaudiitori eriosa eksam 
(„Audiitortegevuse seaduse” § 26 lõige 2) 7 tundi 100 10 

Isiksuseomaduste hindamine (test või essee) 1 tund – – 

Isiksuseomaduste hindamine (vestlus) 1 tund 15 min – – 

Kokku 16 tundi 15 min 200 25 
 
Tabel 3. Avaliku sektori vandeaudiitori ja avaliku sektori üksuse siseaudiitori kutsetaseme taotlejale 
kohustusliku avaliku õiguse eriosa maksimaalne ajaline kestus, küsimuste ja ülesannete arv 

 Ajaline kestus Küsimuste arv 
Ülesannete 

arv 

Avaliku õiguse eriosa eksam 
(„Audiitortegevuse seaduse” § 19 lõige 1 
punkt 3) 

3 tundi 50 2 

 
Tabel 4. Avaliku sektori ühingu siseaudiitori ja avaliku sektori üksuse siseaudiitori kutsetaseme  
ja siseaudiitori kutse taotlejale kohustuslike kutseeksami osade maksimaalne ajaline kestus, 
küsimuste ja ülesannete arv  

 Ajaline kestus Küsimuste arv 
Ülesannete 

arv 

Siseaudiitori kutsetegevuse standardite 
alamosa („Audiitortegevuse seaduse” § 34 
lõige 1 punkt 1) 

3 tundi 10 min 60 – 

Avaliku sektori siseaudiitori alamosa 
(„Audiitortegevuse seaduse” § 34 lõige 1 
punkt 2) 

4 tundi 150 – 

Siseaudiitori atesteerimise alamosa 
(„Audiitortegevuse seaduse” § 34 lõige 1 
punkt 3) 

12 tundi 500 – 

Isiksuseomaduste hindamine (essee) 1 tund – – 
 
Tabel 5. Vandeaudiitori kutse tunnustamse taotlejale kohustusliku tunnustamise 
sobivustesti maksimaalne ajaline kestus ja küsimuste arv 

 Ajaline kestus Küsimuste arv 

Tunnustamise sobivustest  
(„Audiitortegevuse seaduse” § 19 lõige 1 
punkt 5) 

3 tundi 10 min 60 
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Tabel 6. „Audiitortegevuse seaduse” § 171 lõikes 4 nimetatud vandeaudiitori eriosa  
alamosa testi (VKS-test) maksimaalne ajaline kestus ja küsimuste arv 

 Ajaline kestus Küsimuste arv 

Vandeaudiitori eriosa alamosa test (VKS-test) 3 tundi 10 min 60 
 


