
Як розпочати роботу у
ролі вільного підприємця



Стисло про UKKO.fi

Заснована у 2012 році.
Є провідною фінською платформою для виставлення 
рахунків, призначеною для самозайнятих фахівців і 
фрілансерів.

Нею користуються більше 100000 осіб.

Дозволяє вам зосередитися на улюбленій справі, а 
не на документах і бюрократії.

Онлайн-обслуговування і клієнтська підтримка, які 
здійснюються фінською, англійською, шведською, 
естонською та російською мовами.
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КАЛЬКУЛЯТОР
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ШКОЛА
ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДОВІДНИКИ
ТА РОЗПОВІДІ

Допомагає у питаннях 
визначення розміру 

винагороди й у розумінні 
вартості роботи, за яку ви 

виставляєте рахунок.
Його можна знайти на нашій 

сторінці з цінами.

Робить підприємництво 
простішим і зрозумілішим.

Розповідає все, що вам 
потрібно знати про 

підприємництво: вільне 
підприємництво, приватна 

торгівля, пенсійне 
страхування YEL, медичне 

страхування, витрати і 
компенсації, оподаткування, 

відрахування тощо.

Довідник із ціноутворення, 
маркетингу, продажів…

Розповіді підприємців, а також 
ситуації та досвід 
підприємництва.



ВІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
З UKKO



Що таке вільне 
підприємництво?

Вільний підприємець виставляє рахунки за виконану 
роботу як індивідуальна особа через службу для 
виставлення рахунків, яка бере на себе всю 
бюрократію, пов'язану із виплатою заробітної плати.

Вільний підприємець не має індивідуального 
реєстраційного номера, а також не реєструється як 
платник ПДВ або у податковому реєстрі. Отже, на 
рахунках, які надсилаються через UKKO, зазначається 
індивідуальний реєстраційний номер UKKO.

Вільний підприємець діє як підприємець і погоджує 
роботу зі своїми клієнтами.
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На вільних підприємців розповсюджується 
дія пенсійного страхування підприємців 
(YEL), яким вони займаються самостійно.

Соціальне страхування і страхування із 
безробіття для вільних підприємців є такими 
ж, як і у випадку підприємництва з 
індивідуальним реєстраційним номером.

Робота, що була виконана через
службу для виставлення рахунків, 
здійснюється у рамках відносин поступки.

Вільні підприємці не є найманими 
працівниками ані своїх клієнтів, ані UKKO.fi.



Найманий працівник не 
може виступати у ролі 
фрілансера!

Вільне підприємництво підходить для тих, хтохоче 
працювати як підприємецьі мати можливість 
встановлювати свої власні розміри винагороди та 
робочий час. Якщо ви хочете працювати як найманий 
працівник за трудовим договором й отримувати 
щомісячну заробітну плану, ви не можете бути 
вільним підприємцем.

Працюючи як вільний підприємець, ви берете на 
себе ризики та відповідальність підприємницької 
діяльності. Наприклад, у вас не буде оплачуваних 
вихідних днів; натомість, ви маєте враховувати свої 
вихідні дні при визначенні розмірів винагороди та 
керувати власними коштами самостійно.

Працюючи як вільний підприємець, ви заробляєте 
гроші для себе, а також ви є незалежними, тобто ви 
не є роботодавцем, який керує та контролює своїх 
найманих працівників. Однак, якщо ви домовились, 
що погоджена робота буде виконуватися вами у ролі 
вільного підприємця, то слід оформити це у вигляді 
детального договору.

Якщо ваш роботодавець намагається спрямувати вас 
до роботи у рамках вільного підприємництва і, 
наприклад, просить надати йому довіреність, спершу 
ретельно обговоріть із ним особливості ваших 
робочих відносин. Нагадайте своєму роботодавцеві, 
що за роботу, виконану за трудовим договором, не 
може бути виставлений рахунок через службу для 
виставлення рахунків.



Як вільний підприємець

• Ви можете змінювати положення й умови трудового 
договору, укладеного з вами.

• Ви можете визначати свої власні розміри 
винагороди.

• Ви можете співпрацювати одночасно з декількома 
компаніями або клієнтами.

• На вас розповсюджується дія страхування від 
нещасного випадку та страхування цивільної 
відповідальності.

• Ви відповідаєте за власний робочий графік, вихідні 
дні та відпустку за хворобою.

• За окремою угодою UKKO.fi у разі необхідності 
утримає внесок на пенсійне страхування з вашої 
зарплати.

Як найманий працівник

• Ви укладаєте трудовий договір зі своїм
  роботодавцем.

• Ви не можете працювати на
  конкуруючі компанії одночасно,
  якщо це не погоджено з
  роботодавцем.

• Ваш робочий час і загальна кількість
  вихідних днів визначаються вашим
  трудовим договором.

• Ваш роботодавець утримує пенсійний
  страховий внесок із вашої заробітної плати.

• Ви також отримуєте оплачувану відпустку за 
хворобою.



Будівельна галузь

Працюючи як вільний підприємець із UKKOу 
будівельній галузі, ви отримуєте наступне:

• На вас розповсюджується дія страхування від 
нещасного випадку після того, як ви повідомили 
UKKO.fi про початок трудової діяльності.

• На вас розповсюджується дія страхування 
цивільної відповідальності на суму до 2 мільйонів 
євро.

• Ви маєте право отримати Valtticard* через нас.

*Valtticard – це ідентифікаційна чіпована картка 
фахівця будівельної галузі, яка містить ПІБ, номер 
платника податків, фотографію та назву роботодавця. 
Якщо ви є вільним підприємцем із UKKO.fi, то на вашій 
Valtticard буде зазначений роботодавець «SLP Group 
Oy (UKKO.fi)».



МОЖНА! НЕ МОЖНА!

За певну роботу може бути 
виставлений рахунок тільки 

якщо у вас є дозвіл, 
кваліфікація або свідоцтво, 

що дозволяє здійснювати таку 
трудову діяльність.

 
Наприклад, робота з 

електрикою, кейтерінг і 
приготування їжі.

У всіх випадках ви несете 
відповідальність за 

отримання такого дозволу та 
підтримання його в дії.

За певні типи робіт 
неможливо виставити рахунок 

через UKKO.fi.

Наприклад, складання описів 
для дронів, підприємництво у 

галузі послуг таксі, продаж 
їжі, медичні послуги.

Вільне підприємництво не 
підходить для вашої галузі? 

Можливо вас зацікавить 

приватна торгівля?



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?



Ви погоджуєте робочий процес і розмір винагороди 
за роботу з кожним своїм клієнтом. 

Трудові відносини, на які посилається Акт щодо 
трудових договорів, між службою для виставлення 
рахунків UKKO.fi і вільним підприємцем не 
встановлюються. 

Згідно з положеннями й умовами, UKKO.fi бере на 
себе платіжний трафік на основі договору між 
користувачем і його клієнтом. 

UKKO.fi дбає про сплату ПДВ, пенсійних внесків, 
соціальних та інших виплат замість вас.



• Ви укладаєте трудовий договір зі своїм
  роботодавцем.

• Ви не можете працювати на
  конкуруючі компанії одночасно,
  якщо це не погоджено з
  роботодавцем.

• Ваш робочий час і загальна кількість
  вихідних днів визначаються вашим
  трудовим договором.

• Ваш роботодавець утримує пенсійний
  страховий внесок із вашої заробітної плати.

• Ви також отримуєте оплачувану відпустку за 
хворобою.

Визначення розміру 
винагороди за свою 
роботу, працюючи як 
вільний підприємець
Сума у рахунку не є заробітною платою.
Визначайте розміри винагороди за свої послуги 
таким чином, щоб ваш дохід був на такому ж рівні, як
і у випадку, якщо б ви отримували заробітну плату у 
ролі найманого працівника.

Супутні витрати:

• Податок на додану вартість – це споживчий 
податок, який сплачується при продажах. Загальна 
ставка ПДВ у розмірі 24% ( роте, вона залежить від 
галузі).

• Плата за послуги UKKO.fi у розмірі 5%.

• Гарантія UKKO у розмірі 2,9% (страхування від 
нещасного випадку та страхування цивільної 
відповідальності, стягнення боргів, довіреності, 
документи, переваги).

• Податок на доходи на основі власної податкової
картки вільних підприємців.

• Виплати за медичним страхуванням у розмірі
1,53% (у 2023 році), якщо вільний підприємець несе
відповідальність за страхування YEL або він має
страхування YEL.

Можливі виплати за страхуванням YEL.



Працюючи як вільний підприємець із UKKOу 
будівельній галузі, ви отримуєте наступне:

• На вас розповсюджується дія страхування від 
нещасного випадку після того, як ви повідомили 
UKKO.fi про початок трудової діяльності.

• На вас розповсюджується дія страхування 
цивільної відповідальності на суму до 2 мільйонів 
євро.

• Ви маєте право отримати Valtticard* через нас.

*Valtticard – це ідентифікаційна чіпована картка 
фахівця будівельної галузі, яка містить ПІБ, номер 
платника податків, фотографію та назву роботодавця. 
Якщо ви є вільним підприємцем із UKKO.fi, то на вашій 
Valtticard буде зазначений роботодавець «SLP Group 
Oy (UKKO.fi)».

Завжди укладайте письмовий 
договір!

• Опис роботи
• Строки
• Ціна
• Спосіб оплати
• й інші умови

PS. Ви можете завантажити зразок договору на 
нашому вебсайті!



ВІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ДЛЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ



Якщо ви прибули до Фінляндії з України, ви 
можете подати заяву для отримання 
тимчасового захисту, прихистку або і того, і 
іншого.

Крок 1: Подача заяви

Після того, як ви подали заяву для 
отримання тимчасового захисту в поліцію 
або прикордонну службу, ви можете відразу 
починати трудову діяльність.

Ви також маєте право стати приватним 
підприємцем, наприклад, вільним 
підприємцем із UKKO.

Після подачі заяви ви отримаєте посвідку на 
тимчасовий захист від представника поліції 
або прикордонної служби.

Належним чином оформлені заяви 
розглядаються Міграційною службою 
Фінляндії.

Для отримання більш докладної інформації 
(українською): migri.fi/tilapainen-suojelu/ukr

www.migri.fi/tilapainen-suojelu/ukr


Зверніть увагу! При поданні заяви на 
отримання податкової картки

ви обов'язково маєте надати трудовий
договір або договір поступки у податковий

орган, таким чином підтверджуючи те, що ви 
ведете трудову діяльність.

Крок 2: Посвідчення особи 
та податковий номер
Перед початком роботи вам необхідно отримати 
фінський персональний індивідуальний номер (ID) і 
податкову картку.

Якщо у вас ще немає фінського персонального 
індивідуального номера, заповніть форму 6150e для 
реєстрації іноземця, що тимчасово мешкає у 
Фінляндії, перейшовши за посиланням 
vero.fi/en/individuals.

Ця форма підписується у податковій службі. Після 
того, як ви заповнили форму, ви можете подати заяву 
на отримання податкової картки.

Працюючи як вільний підприємець, кошти, які будуть 
надходити вам за виконану роботу, будуть вважатися 
вашою заробітною платою. Таким чином, вам 
знадобиться картка податку на заробітну плату.

Заповніть заяву на отримання податкової картки 
(форма 5042) за посиланням vero.fi/en/individuals і 
роздрукуйте її.

www.vero.fi/en/individuals
www.vero.fi/en/individuals


Крок 3: Візит до 
представництва 
податкової служби

Віднесіть вищезгадані форми й інші необхідні 
документи до найближчого до вас представництва 
податкової служби.

Перелік необхідних документів можна знайти тут:

Якщо ви працюєте як вільний підприємець, то вам 
знадобиться, наприклад, копія договору поступки, 
який містить вашу згоду з клієнтом на виконання 
вами робіт, а також з умовами договору.

Ви маєте проінформувати податкову службу про те, 
що це – відносини поступки, і що рахунки на 
винагороду будуть виставлятися через службу  «Легке 
підприємство з УККО».

Особи, які прибувають з України та отримують 
доручення податкової на тимчасовий захист: 
https://urly.fi/2ZDs

https://urly.fi/2ZDs


У разі виникнення проблем, зв'яжіться з
нашою службою клієнтської підтримки:

asiakaspalvelu@ukko.fi
або за номером телефону: 09 6980 934

Крок 4: Реєстрація та 
ідентифікація
Зареєструйтеся як користувач служб «Легке 
підприємництво з UKKO» тут або за посиланням:
extra.ukko.fi

Під час реєстрації вам необхідно підтвердити свою 
особистість і надіслати нам свій дозвіл на трудову 
діяльність.

Якщо у вас вже є рахунок у фінському банку, то ви 
можете підтвердити свою особистість за допомогою 
банківського ідентифікаційного номера. Якщо ні, то 
надішліть нам зображення себе разом із 
зображенням свого паспорта.

Вам також знадобиться дійсний дозвіл на трудову 
діяльність. Загалом, дозвіл на трудову діяльність буде 
відмічений на вашій картці перебування.

Якщо ви ще не отримали свою картку, то ви можете 
надати нам зображення своєї посвідки на 
тимчасовий захист. Маючи посвідку, ви можете 
починати виставляти рахунки.

UKKO.FI/EN/

mailto:asiakaspalvelu@ukko.fi
extra.ukko.fi
www.UKKO.FI/EN/


Крок 5: Отримання 
коштів
Після того, як ви підтвердили особистість і здійснили 
інші необхідні дії, ви можете надіслати своєму 
клієнту рахунок за виконану роботу.

Після того, як клієнт оплатить рахунок, персонал
UKKO.fi виплатить вам заробітну плату.

Найпростіший спосіб виплати заробітної плати – на 
рахунок у фінському банку.

Проте, ми з'ясовуємо, яким
є найпростіший спосіб виплати вам 
заробітної плати
ще до відкриття вами
рахунку у фінському банку.

Готово, удачі! 

Для отримання більш 
докладної інформації 

(англійською): 
WWW.UKKO.FI/EN/

www.UKKO.FI/EN/


Корисні посилання:

Служба підтримки UKKO (англійською і російською) 
asiakaspalvelu@ukko.fi 
телефон 09 6980 934 (Пн-Пт 8:00-16:00)

Трудова діяльність у Фінляндії та виставлення 
рахунків через UKKO.fi 
(англійською) 
https://www.ukko.fi/en/working-in-finland-and-invoicin
g-through-ukko-fi/

Трудова діяльність у Фінляндії – Що вам потрібно 
знати довідник, що доступний для вільного 
завантаження (англійською)
https://www.ukko.fi/wp-content/uploads/2022/02/Guide
-for-self-employment-in-Finland-2022.pdf

Міграційна служба Фінляндії (українською) 
https://migri.fi/ukraina/ukr
https://migri.fi/tilapainen-suojelu/ukr
телефон 0295 790 605
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