
У разі допуску до роботи працівника без укладення трудового договору законодавством 

передбачена відповідальність

     Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області звертає увагу, що за використання 

праці неоформлених працівників роботодавці притягуються до відповідальності.

      Так, відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України (КЗпП) на юридичну 

особу (фізичну особу – підприємця(ФОП)) – роботодавця накладається фінансова санкція.

Фінансові санкції, передбачені ст. 265 КЗпП України:

► за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), 

оформлення працівника на неповний робочий час при його повній зайнятості на 

підприємстві, виплату зарплат «в конверті» підприємство/ФОП на першій – третій групах 

єдиного податку отримають лише попередження, а підприємство/ФОП на ІV групі єдиного 

податку або загальній системі оподаткування сплатить штраф у 10-ти кратному розмірі 

мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (з 01.01.2021 – 

60 тис. гривень).

      За повторне порушення протягом двох років доведеться сплатити 30 мінімальних 

заробітних плат (180 тис. грн відповідно);

► недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, 

створення перешкод у її проведенні – у 3-и кратному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої на момент виявлення порушення (18 тис. гривень);

► за недопущення до проведення інспекційного відвідування з питань виявлення 

неоформлених працівників штраф – 16 мінімальних заробітних плат (96 тис. гривень).

      Адміністративна відповідальність, передбачена ст. 41 Кодексу України про 

адміністративні порушення:

► за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору 

(контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства без дозволу на 

застосування праці іноземця або особи без громадянства на посадових осіб підприємства, 

установи і організації незалежно від форми власності, ФОП, які використовують найману 

працю накладається штраф від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 8,5 тис. до 17 тис. грн).

      У разі повторного вчинення порушення протягом року – штраф від 1 000 до  2 000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. гривень).
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