Запознайте се с вашите
права и задължения на
работник в Дания

Възнагражденията и условията
на трудови правоотношения
на пазара на труда в Дания
обикновено се регулират
от колективни трудови
споразумения, изготвени
от профсъюзи и сдружения
на работодатели. Поради
което в Дания няма законово
установена минимална
работната заплата.
Трудов договор
Винаги, независимо от това дали работите
за датска или чуждестранна компания, ви
препоръчваме да подписвате трудов договор
с работодателя си. Договорът трябва да
съдържа следната минимална информация:
1. Име и адрес на работодателят и
работникът/служителят.
2. Месторабота, или в случай че нямате
постоянна месторабота, мястото,
където се извършва основната дейност
на компанията или декларация, че
работникът/служителят работи на няколко
различни места.
3. Длъжностна характеристика или звание на
работника/служителя, заемана длъжност
или категория на работното място.
4. Дата на постъпване на работа (дата на
встъпване в длъжност).
5. Очаквана продължителност на работа,
освен ако заеманата позиция не е
постоянна.
6. Срок на предизвестие, срок на
предизвестие за прекратяване на
служебното правоотношение от страна
на работника/служителя и работодателя,
както и всички свързани с това условия.
7. Договорена заплата, бонуси, допълнително
трудово възнаграждение, напр. за нощен
труд, за положен извънреден труд или
за времето, през което работникът
или служителят е на разположение
на работодателя и се намира извън

територията на предприятието в място,
уговорено между тях. Освен това трябва да
бъде предоставена информация за датите
на плащане.
8. Правото на работника/служителя на
платени отпуски, пенсионни вноски,
настаняване и храна в Дания, болнични,
възстановяване на разходите за
използване на собствен автомобил и пр.
9. Нормативният брой часове за работа на
ден или седмица.
Винаги съхранявайте копие на подписаното
от вас споразумение за работа/трудовия
договор. Ако имате съмнения относно
информацията се обърнете към вашия
работодател. Трудовият договор е важен, тъй
като описва вашите права и отговорности
по отношение на заеманото от вас работно
място.

Разрешително за работа и
разрешително за пребиваване
Проверете дали при започване на работа
в Дания ви е необходимо разрешително за
пребиваване или за работа.
• Гражданите на скандинавските страни
не се нуждаят от разрешително за
пребиваване или за работа, за да работят
в Дания.
• Гражданите на държави от ЕС/ЕИП
могат свободно да пътуват до Дания
с цел работа. Ако работите в Дания за
период до 3 месеца не ви е необходимо
разрешително за пребиваване или за
работа, но трябва да си извадите данъчна
карта. Ако договорът ви е за повече от 3
месеца, при започване на работа трябва
да подадете заявление за сертификат
за регистрация. За допълнителна
информация посетете:
www.statsforvaltningen.dk
• Ако не сте гражданин на държава-членка
на ЕС/ЕИП преди да започнете работа в
Дания трябва да кандидатствате за и да
получите разрешително за пребиваване и
разрешение за работа - за допълнителна
информация посетете:
www.newtodenmark.dk.

Здраве и безопасност при
работа
Всички работници/служители, които работят
в Дания, трябва да съблюдават датския закон
за работна среда. Този закон предвижда
предотвратяване на инциденти и заболявания
на работното място. Работодателят е
отговорен за гарантирането на сигурни и
безопасни условия на труд. Работодателят
има редица отговорности, напр. да гарантира,
че всички работници/служители са получили
работни инструкции. Трябва да има
двустранно сътрудничество по отношение на
здравето и безопасността. Освен това сте
задължение да използвате предоставените ви
от работодателя лични предпазни средства.
Някои дейности и операции налагат от вас/
вашия работодател да бъде изисквано
признаване на професионалните
квалификации, напр. оператори на мотокари
и кранисти, при дейности по заваряване,
работа с азбестови материали и др. подобни.
Допълнителна информация ще намерите на:
www.arbejdstilsynet.dk
(английски, полски, литовски, немски).

Осигуряване

Осигуряване в случай на
неработоспособност поради злополука/
застраховка за отговорност
Работодателите имат законовото задължение
да бъдат осигурени за трудова злополука,
която ви защитава от инциденти по време на
работа. Уверете се, че вашият работодател е
застрахован срещу професионалните рискове
по трудова злополука.
Можете да разгледате и условията
на застрахователната политика на
домакинствата, в случай че желаете да се
осигурите за неработоспособност поради
злополука и да сключите застраховка
за отговорност в свободното ви време
(извънработно време). Застраховката може да

бъде сключена в родната ви страна
– ако нямате такава ви препоръчваме да
имате застрахователно покритие в Дания.

Осигуряване при безработица
Ако загубите работата си в Дания, може да
имате право на помощи при безработица.
За разлика от редица други държави,
осигуряването при безработица не е
задължително в Дания. Можете да придобиете
осигурителна полица за безработица от
осигурителен фонд, известен като „a-kasse“. Много от осигурителните фондове за
безработица принадлежат на профсъюзи.

Профсъюзи
Можете да се присъедините към профсъюз.
Вашият профсъюз може да ви помогне при
спорове във връзка със заплащане и работни
условия, но единствено ако сте негов член.
Повечето работници/служители в Дания
членуват в профсъюзи. Съществуват редица
профсъюзи, в които можете да членувате.
Изборът ви на профсъюз зависи от естеството
на работата ви.

Данъци
В повечето случаи сте задължени да плащате
данъци в Дания, независимо от това дали
работите за местен или чуждестранен
работодател, или към агенция за временна
заетост. Трябва да си извадите данъчна карта
непосредствено след като започнете работа
в Дания, като данъчната карта се издава от
съответните власти. Данъчните ставки зависят
от редица фактори, напр. условия за заетост,
жителство, права на данъчни облекчения и пр.
Дължимият данък и облекченията ще бъдат
изчислени от данъчните власти. Неспазването
на това изискване да декларирате данък
печалба е криминално престъпление и ще
бъдат наложени глоби. Част от санкциите
включват заплащане на избегнатото данъчно
задължение. За допълнителна информация:
www.skat.dk > английски.

Шофиране в Дания

Нуждаете се от помощ:

Ако не сте жител на Дания можете да шофирате
с националното си свидетелство за управление.
Ако установите обичайното си пребиваване в
Дания свидетелството за управление, издадено
от държава-членка на ЕС/ЕИП, е валидно в
страната. Всяко лице, което не е гражданин
на ЕС, трябва да смени свидетелството за
управление от родната му страна в рамките на 90
дни.

Горещата телефонна линия за въпроси
относно здраве и безопасност:
+45 70 12 12 88 — натиснете 2
Работно време: понеделник —
четвъртък
8:00 — 16:00 ч. — петък 8:00 — 15:00 ч.
(Датската служба труд и работна
среда).

Превозни средства
Ако постоянното ви местожителство е в държава,
различна от Дания, можете да използвате вашето
превозно средство с чуждестранна регистрация
на територията на Дания, ако се връщате у дома
поне веднъж дневно/седмично.
Важно: ако работите в Дания за период над 185
дни в рамките на една година, то вие се считате
за пребиваващ в Дания.
Ако пребивавате в Дания, в рамките на 14 дни
трябва да регистрирате автомобила си с датски
номера. за повече подробности се свържете със
SKAT.

Никога не забравяйте да пазите:
паспорта/личната си карта, разрешителното си
за пребиваване/работа, трудовия си договор,
свидетелство за управление,
дипломи/сертификати, застрахователни полици,
акта за раждане. Други важни документи:
свидетелство за граждански брак и акт за
раждане на дете(деца), документи за собственост
на автомобила и други подобни,
медицински картон, договор за наем.

Допълнителна информация относно
споразумение за работа/трудов
договор, вашите права и задължения
ще намерите на следния адрес в
Интернет: www.workindenmark.dk
За допълнителна информация относно
условията на заетост, посетете:
www.3f.dk
(английски, полски, немски, руски,
турски)
Датското общество на инженерите
+45 33 18 48 48, и-мейл: MC@ida.dk
Разрешително за пребиваване/работа:
Международна гражданска служба
(и-мейл адрес и телефонен номер на
www.icitizen.dk)
Гореща линия за трудови
възнаграждения/заплати и работни
условия: +45 70 300 300, и-мейл:
3f@3f.dk (управляване от профсъюз
3F, но безплатно отворена както за
членуващи, така и за нечленуващи).

