1 Увод

•

Тази
листовка
е
предназначена
да
предостави
преглед
на
данъчните
задължения
на
сутеньорите
или
на
наемодателите на обекти за проституция.
Оборотът и приходите на сутеньорите и на
наемодателите
на
публични
домове
подлежат на данъчно облагане според
общите действащи данъчни закони.
При данъчното облагане се прави разлика
между това, дали се касае за отдаване под
наем за лични, респ. за комерсиални цели
или се касае за самостоятелно упражняване
на сутеньорска дейност.
Често сутеньорите и наемодателите на
публични домове и на автомобили за
проституция смятат, че имат само наемни
отношения с проститутките.

•

месечно (за предишния месец):
- предварителна декларация за
дължимия данък върху добавената
стойност (ДДС)
- или като работодател –
предварителна декларация за
дължимия подоходен данък
годишно (за предишната година):
- годишна декларация за дължимия
данък върху добавената стойност
(ДДС),
- декларация за дължимия данък общ
доход,
- изчисление на печалбата
- и евентуално декларация за
дължимия патентен данък

Данъчната класификация на тази дейност се
определя от действителната форма на
договорните отношения и от характера на
дейността на сутеньора.

Тези данъчни декларации се подават във
Финансовата служба по електронен път.
Ако това е невъзможно, декларациите могат
да се подадат и на хартия. Електронното
подаване на декларациите чрез уеб-сайта
www.elster.de/eportal е безплатно. В сайта
ще намерите точни указания за създаване
на потребителски акаунт.

2 Сутеньор

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Сутеньор е този, който се проявява като
собственик на бизнес с проституция (напр.
чрез реклама на бизнеса си) и предлага
всички търсени от клиентите услуги,
включително сексуални услуги.

Сутеньорът е активно действащ
предприемач.

Задължение за осчетоводяване
Приходите и разходите поотделно трябва да
се осчетоводяват пълно, правилно и
своевременно. Приходите и разходите,
платени в брой трябва да се осчетоводяват
всекидневно.
Счетоводните документи трябва да се
съхраняват десет години.

Задължение за деклариране
Длъжен сте да подадете във Финансовата
служба следните данъчни декларации:

Той е данъчно задължен с целия оборот от
дейността си. Към това се отнася наред с
оборотът от наеми, входна такса, приходите
от продажба на напитки и на помощни
средства, също така и 100% от оборота на
проститутките.
Предварително внесените данъци могат да
се вземат предвид, само ако бъдат
представени
изрядни
фактури
за
плащанията.

Данък общ доход
Печалбата от
упражняваната дейност
представлява приход от стопанска дейност и
подлежи на облагане с данък общ доход.

Сутеньорът е данъчно задължен с всички
приходи, свързани с проституцията. Към
тези приходи се отнасят наред с приходите
от наеми, входна такса, приходите от
продажба на напитки и на помощни
средства, също така и 100% от сумите,
заплатени от клиентите на проститутките.
Възнагражденията на проститутките
производствени разходи за сутеньора.

са

Ако сутеньорът не желае да назове имената
на проститутките, които работят за него,
финансовата служба може да не признае
разходите за техните възнаграждения.
Проститутките могат да извършват услугите
си към гостите като подизпълнители на
сутеньора или да бъдат в трудово
правоотношение със сутеньора.
По смисъла на трудовото законодателство
проститутките са наети работници, ако са
постоянно включени в производствената
организация на сутеньор и изпълняват
неговите указанията по отношение на време,
продължителност,
място
и
вид
на
предлаганите услуги.

Патентен данък
Патентен данък ще бъде начислен, ако
облагаемата печалба е повече от 24 500
евро (печалба от дейността), като се вземат
предвид приходите и разходите.

Подоходен данък и социално
осигуряване
Сутеньорът като работодател на своите
работници
(проститутки,
сервитьори
и
бармани, чистачки, охрана, майстор по
поддръжката) е данъчно задължен към
финансовата служба с подоходен данък
върху
техните
възнаграждения.
Електронните данни за факторите за
изчисляване на дължимия подоходен данък
на работниците, въз основа на които се
определя размера на дължимия подоходен

данък, трябва да се свалят по електронен
път от сайта на Централната федерална
данъчна служба и да се въведат в данъчната
партида на работодателя.
Освен това трябва да се внасят социални
осигуровки в съответната здравна каса на
всеки работник.

3 Проститутки като наематели
Под отдаване под наем се разбира
предоставяне
на
предмет,
най-често
жилище, срещу заплащане на наем или
извършване
на
услуга.
Ако наемодателят на помещенията е също и
предприемач на всички услуги, които се
предоставят в тези помещения (напр. ако
рекламира дейността си), той трябва да се
разглежда като сутеньор (виж точка 2).

Данък върху добавената стойност (ДДС)
Отдаването под наем подлежи на облагане с
данък върху добавената стойност (ДДС),
когато
помещенията се отдават за кратко
време или
наемодателят
улеснява
или
стимулира контакта с клиентите чрез
организационни
дейности
(напр.
помещение за контакт или за
опознаване).

Данък общ доход
За
услугите,
които
предлагат
на
проститутките, наемодателят трябва да им
предостави фактура или писмен договор за
наем. Копие от тези документи трябва да се
съхранява десет години. Фактурата или
договорът за наем трябва да съдържат
следните данни:
пълните имена и адреса на наемодателя
и на проститутката,
данъчен номер на наемодателя,

дата на издаване,
пореден номер на фактурата,
вид и време на предоставяне на
услугата,
възнаграждение, данъчна ставка и
дължим данък общ доход върху
възнаграждението.
Ако наемодателят не издаде или издаде не
навреме фактура или договор за наем или
ако не съхранява тези документи десет
години, финансовата служба може да му
наложи глоба за административно нарушение.
Наемодателят реализира приходи главно от
отдаване на обекти под наем за лични или за
комерсиални цели. Затова наемодателят
трябва да спазва настоящите изисквания.
За допълнителни въпроси се обърнете
към
градската Финансова служба или към
Frei
landestypische Besonderheiten,
къмfür
информационната
гореща линия на
учрежденията в провинция Долна
Саксония.
z.
B.
Вашата гореща линия на финансовите служби
в провинция
Саксония
Auflistung
derДолна
Finanzämter,

Основна информация:

Данъчно
облагане
на сутеньори от
публични домове
и автомобили за
проституция

телефон 0800
Infohotline
oder - 998 0 997
от понеделник до четвъртък 8:00 - 18:00 часа
петък 8:00 - 15:00 часа
Ansprechpartner.
(освен по време на официалните празници)
Издател:
• Сенаторът по финанси, Бремен
• Финансова служба Хамбург
- Управление на данъци • Финансово министерство на
провинция Мекленбург-Предна
Померания
• Регионална данъчна служба, Долна
Саксония
• Финансово министерство на
провинция Шлезвиг-Холщайн

Бремен
Хамбург
Мекленбург-Предна Померания
Долна Саксония
Шлезвиг-Холщайн

Състояние към октомври 2017 г.
Bulgarisch - Betriebe

