Знайте свої права
та обов’язки при
роботі в Данії

Заробітна плата та умови зайнятості

Завжди зберігайте копію трудового договору

на датському ринку праці зазвичай

/ трудового контракту. Якщо у вас є сумніви

регулюються колективними тру-

щодо змісту, запитайте свого роботодавця.

довими договорами, укладеними

Трудовий договір важливий, оскільки в ньому

профспілками та асоціаціями робо-

описуються ваші права і обов’язки, пов’язані

тодавців. Саме тому в Данії немає

з вашим працевлаштуванням.

мінімальної заробітної плати.

Дозвіл на проживання та роботу

Трудовий договір

Перевірте, чи потрібен вам дозвіл на прожи-

Завжди укладайте трудовий договір зі своїм

вання та роботу, щоб працювати в Данії.

потенційним роботодавцем незалежно від

• Громадянам скандинавських країн не

того, чи працюєте ви в датській компанії або
у іноземного роботодавця. Договір повинен
як мінімум містити наступну інформацію:

потрібен дозвіл на проживання та роботу
в Данії.
• Громадяни ЄС/ЄЕЗ можуть вільно подо-

1. Ім’я та адресу роботодавця і працівника.

рожувати до Данії для роботи. Якщо ви

2. Місце роботи, або за відсутності постій-

працюєте в Данії менше 3 місяців, вам не

ного місця роботи, місце, де в основному

потрібно подавати документи на прожи-

виконується робота, або заяву про те, що

вання в ЄС, але вам знадобиться подат-

працівник працює в різних місцях.

кова карта. Якщо ви повинні працювати

3. Опис роботи, або звання працівника,

більше 3 місяців, ви подаєте заяву на

посада або категорія роботи.

отримання дозволу на проживання в ЄС,

4. Дату початку прийому на роботу.

коли ви починаєте працювати. Додаткова

5. очікувану тривалість працевлаштування,
якщо тільки це не постійна посада.

інформація на newtodenmark.dk
• Якщо ви не є громадянином ЄС/ЄЕЗ/Швей-

6. Термін повідомлення, повідомлення про

царії, вам потрібно буде подати заяву

звільнення від працівника і від робото-

та отримати дозвіл на проживання та

давця, а також будь-які положення, що

роботу, перш ніж ви почнете працювати в

стосуються цього.

Данії — додаткова інформація доступна за

7. Узгоджену заробітну плату, премії, додаткову оплату, напр. робота в нічний час
або в незручний час, оплата понаднормо-

адресою newtodenmark.dk

Здоров’я та безпека

вої роботи і т.д. Крім того, повинна бути

Всі працівники, які працюють в Данії, повинні

надана інформація про дати оплати.

дотримуватися Датського закону про робоче

8. Права працівника на оплачувані відпуст-

середовище. Закон спрямований на запо-

ки, пенсійні внески, будь-яке харчування

бігання нещасним випадкам і хворобам на

і проживання в Данії, лікарняну оплату,

робочому місці. Роботодавець несе відпо-

відшкодування за водіння власного авто-

відальність за забезпечення безпечних і

мобіля і т.д.

здорових умов праці. Роботодавець має різні

9. Звичайний щоденний або щотижневий
робочий час.

обов’язки, наприклад, щодо забезпечення

того, щоб співробітники отримували робочі

на випадок безробіття у фонді страхування

інструкції. Ви повинні брати участь у співп-

по безробіттю, відомому як «a-kasse». Багато

раці з питань безпеки та здоров’я. Крім того,

фондів страхування від безробіття пов’язані з

ви зобов’язані використовувати захисні

профспілкою.

засоби, надані роботодавцем.
Деякі професії та функції вимагають, щоб

Профспілки

ви або ваш роботодавець домагалися

Ви маєте право вступити до профспілки.

визнання вашої професійної кваліфікації,

Ваша профспілка може допомогти вам у разі

наприклад, водії навантажувачів і кранів,

суперечок щодо оплати праці та умов праці,

зварювальні роботи, робота з азбестом і т.д.

але тільки якщо ви є членом. Більшість пра-

at.dk/en (англійська, гренландська).

цівників в Данії є членами профспілки. Є різні
профспілки на вибір. До якої профспілки ви

Страхування
Страхування відповідальності / страхування від нещасних випадків

можете вступити, залежить від вашої посади.

Податки

Роботодавці за законом зобов’язані отри-

У більшості випадків ви повинні платити

мати страхування від нещасних випадків на

податки в Данії незалежно від того, чи ви

виробництві, яке захищає вас в разі нещас-

працюєте на датського роботодавця або

них випадків в робочий час. Переконайтеся,

іноземного роботодавця, або на агентство

що у вашого роботодавця є діюча страховка.

тимчасової роботи. Як тільки ви починаєте

Розгляньте можливість приватного домаш-

працювати в Данії, ви повинні мати податкову

нього страхування, якщо ви хочете стра-

карту. Податкова картка видається податкови-

хування відповідальності та від нещасних

ми органами. Податкові ставки залежать від

випадків у вільний час (неробочий час). Ви

декількох факторів, наприклад, умов працев-

можете бути застраховані у вашій країні, але

лаштування, вашого місця проживання, прав

якщо ні, рекомендується застрахуватися в

на відрахування і т.д. Ваш податок і відра-

Данії.

хування будуть розраховані податковими
органами. Неподання декларації про податок

Страхування на випадок безробіття

на ваш дохід є кримінальним діянням і за це

Якщо ви втратите роботу в Данії, ви можете

вам будуть висунуті звинувачення. Частина

мати право на допомогу по безробіттю. На

штрафу включатиме сплату ухилення від

відміну від багатьох інших країн, страхуван-

сплати податків. Додаткова інформація на

ня на випадок безробіття є добровільним в

сайті skat.dk> Англійська.

Данії. Ви можете оформити страховий поліс

Водіння в Данії

Не забувайте завжди зберігати свій:

Якщо ви не проживаєте в Данії,

Паспорт/посвідчення особи, документ про проживан-

ви можете використовувати своє

ня в ЄС / дозвіл на роботу, трудовий договір, водійські

водійське посвідчення, видане у

права, дипломи/сертифікати, страхові документи,

вашій країні. Якщо ви проживаєте

свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і про

в Данії, водійське посвідчення,

народження дітей, права власності на транспорт-

видане країною ЄС/ЄЕЗ або Швей-

ний засіб та інші документи, медичну карту, договір

царією, дійсне в Данії. Водійські

оренди.

посвідчення, видані країнами, що
не є членами ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії, в

Потрібна допомога?

більшості випадків повинні бути

Гаряча лінія з питань здоров’я та безпеки: +45 70 12 12

обмінені протягом 90 днів після

88 - натисніть 9 Години роботи: З понеділка по четвер

прибуття.

8.00 до 15.00 — в п’ятницю з 8.00 до 14.00 (Данське
Управління з охорони праці).

Автотранспортні засоби
Якщо ви постійно проживаєте

Додаткова інформація про трудові договори / трудові

в іншій країні, а не в Данії, вам

контракти, ваші права та обов’язки, за адресою

дозволяється використовувати

workindenmark.dk

свій зареєстрований за кордоном
автомобіль в Данії, якщо ви по-

Інформація про умови проживання та праці: www.

вертаєтеся до своєї країни щодня/

workindenmark.dk > Публікації > для співробітників >

щотижня.

Ласкаво просимо в Данію

Зверніть увагу: якщо ви працюєте
в Данії більше 185 днів протягом

Додаткова інформація про умови працевлаштування

12 місяців, ви вважаєтеся рези-

в Данії доступна на 3f.dk(англійська, німецька, поль-

дентом Данії.

ська, російська, румунська)

Якщо ви проживаєте в Данії, ваш
автомобіль повинен бути заре-

Датське товариство інженерів

єстрований з датськими номер-

+45 33 18 48 48, електронна пошта: ida@ida.dk

ними знаками протягом 30 днів.
Зв’яжіться з SKAT для отримання

International Citizen Service (ICS), де ви можете зробити

додаткової інформації.

всі необхідні реєстрації, знайти цінну інформацію і
отримати особисті рекомендації.

THE EUROPEAN UNION
The European Social Fund

Investing in your future

