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Скажи "Ні!" зарплаті в конверті 
Заробітна плата в конверті заборонена в Естонії. Працівник повинен отримувати чесну зарпла-
ту і роботодавець повинен сплачувати державні податки із заробітної плати свого працівника.  

Якщо Ваш роботодавець сплачує податки 
правильно, то Вам гарантується:

компенсація у разі хвороби та лікування; 
компенсація у разі нещасного випадку на вироб-
ництві та страхування на випадок безробіття; 
можливість отримання справедливої 
батьківської допомоги; 
можливість отримання банківського кредиту; 
можливість отримання більшої пенсії.

Якщо Ваш роботодавець платить Вам зарплату, 
але не декларує її, у Вас може скластися оманли-
ве враження, що Ви отримали більше грошей. По 
суті, Ви повинні самостійно декларувати свою 
зарплату і платити податок на прибуток. Якщо Ви 
цього не зробите, Ви залишитесь без ряду важли-
вих переваг. Крім того, Ви також можете отримати 
штраф у розмірі 1200 євро, якщо Ви представите 
неправильні дані у своїй податковій декларації.

Перед початком роботи на новому місці:
Укладіть з роботодавцем письмовий договір, в 
якому прописані Ваші робочі обов'язки і повний 
розмір заробітної плати. Письмовий трудовий 
договір забезпечує захист і безпеку в разі виник-
нення трудового спору, оскільки тоді Ви зможете 
довести, про що домовилися. При офіційній 
роботі працівникові гарантується заробітна 
плата, відпустка, обмеження щодо попереджен-
ня про звільнення з роботи та пільги. 

Перевірте самі, чи роботодавець зареєстрував 
Вас офіційно на роботу і чи сплачує податки 
державі з Вашої зарплати. Ви можете зробити це 
всього у декілька кліків в е-податковому депар-
таменті (https://maasikas.emta.ee) та дізнатися. 
Ви також можете звернутися за допомогою за 
телефоном +372 880 0811 або електронною 
поштою emta@emta.ee.

Пам'ятайте: коли Ви починаєте шукати нову 
роботу, найлегшим чином можна довести свій 
досвід роботи попередніми офіційними місцями 
роботи.

Людина, яка отримала тимчасовий захист, може 
зареєструватися в якості безробітного в Естон- 
ській касі страхування від безробіття з метою 
отримання допомоги в пошуку пропозицій про 
роботу, клопотання про грошову допомогу, відві- 
дування навчання тощо. Ті, хто зареєстровані як 
безробітні, можуть тимчасово працювати, тобто 
працювати до восьми днів на місяць; не може 
бути зароблено більше 290 євро брутто на місяць. 
Тимчасову роботу також треба виконувати 
офіційно, інакше каса страхування від безробіття 
може вимагати повернення компенсацій. 

Завдяки Вашим чесно сплаченим податкам в 
Естонії є:

школи, дитячі садки й університети та безко-
штовне навчання
швидка допомога, перша допомога, лікарні та 
сімейні лікарі, рецептурні ліки
громадський транспорт (автобуси, трамваї, 
тролейбуси, поїзди)
дороги й вуличне освітлення та система водопо-
стачання 
безпека та захищеність (Департамент поліції та 
прикордонної охорони, Рятувальний департа-
мент, Сили оборони)
гуманітарна та військова допомога Україні.

Якщо Ви приймаєте зарплату в конверті, то це 
завдає шкоди Естонській державі. Естонія зараз 
допомагає Україні як гуманітарною допомогою, 
грошима, так і зброєю. Якщо податки не будуть 
сплачені, ця допомога не зможе продовжуватися, 
й Україна також може постраждати.  

Дякуємо, що сплачуєте податки! Сплативши 
податки Ви дбаєте про Естонію — Естонія 
дбає про Вас.  


