1 คํานํา
ใบปลิวนีเป็ นแนวทางแนะนํ าแก่ผู ้ประกอบอาชีพการค ้า
ประเวณี
เช่นเดียวกับเจ ้าของสถานประกอบกิจการค ้าประเวณี
เกีย
% วกับการจัดการดูแลด ้านภาษี ทไี% ด ้จากการทํางาน
การขายและรายได ้ของผู ้ประกอบธุรกิจค ้าประเวณีและ
ผู ้ให ้เช่าสถานทีค
% ้าประเวณีในย่านโคมแดงนัน
ถูกควบคุมการเก็บภาษี ตามกฎหมายภาษี อากรทัว% ไปที%
นํ ามาใช ้
ทังนีเพือแยกประเภทการเก็บภาษี
ว่ามาจากการว่าจ ้าง
การให ้เช่าสถานทีห
% รือการประกอบอาชีพการค ้าประเว
ณีอย่างเป็ นอิสระ
ส่วนใหญ่แล ้ว
ผู ้ประกอบกิจการและเจ ้าของผู ้ให ้เช่าทีแ
% ละยานพาหน
ะเพือ
% การค ้าประเวณี
มีความสัมพันธ์เป็ นเพียงผู ้เช่าเท่านัน
สําหรับการจําแนกประเภทของภาษี นัน
จะตัดสินตามข ้อเท็จจริงจากเนือหาของสัญญาและลัก
ษณะของธุรกิจ

2 ผูค
้ า้ ประเวณี

รายเดือน (ของเดือนก่อน):
- การคืนภาษี มูลค่าเพิม
%
- การจดทะเบียนภาษี เงินเดีอน
ในฐานะนายจ ้าง ถ ้าเหมาะสม
รายปี (ของปี ก่อน):
- การแจ ้งรายการการเสียภาษี ประจําปี
- รายการการเสียภาษี เงินได ้
- การคํานวณกําไร
- เช่นเดียวกับ ภาษี การค ้า
ถ ้าเหมาะสม
ให ้ส่งการคืนภาษี เงินได ้เหล่านีให ้กับสํานักงานภาษี ขอ
งเยอรมนี ทางอิเล็กทรอนิคส ์ ในกรณีทย
ี% ากลําบาก
สามารถส่งเป็ นเอกสารได ้
สามารถส่งเอกสารทางอิเล็คทรอนิคสโ์ ดยไม่มค
ี า่
้ า่ ยได้จาก
ใชจ
www.elster.de/eportal.
คุณสามารถพบคําอธิบายอย่างละเอียดจากบ ัญชี
้ ลงเบี
ผูใ้ ชท
ี
ยนไว้

ภาษีมล
ู ค่าเพิม
ผู ้ให ้บริการคือผู ้ประกอบการซึง% ดําเนินธุรกิจ
ซึง% ต ้องรวม
การขายทงหมด
ั>
ทีเ% กีย
% วข ้องกับการจัดตังธุรกิจ
ซึง% นอกเหนือจากการขายโดยการให ้เช่า
ค่าเข ้าชม
การขายเครือ
% งดืม
%
และการขายจากการช่วยเหลือรวมถึง
รายได้จากการค้าประเวณีอก
ี 100 %

ผู ้ค ้าคือ
บุคคลซึง% แสดงตนต่อภายนอกว่าเป็ นเจ ้าของการค ้าปร
ะเวณี
(ตัวอย่างเช่น
การลงโฆษณา)
และเสนอการให ้บริการกับลูกค ้าซึง% รวมทังการให ้บริกา
รทางเพศทังหมดตามกับลูกค ้าตามทีล
% ก
ู ค ้าคาดหมายไ
ว้

ื
จํานวนภาษี ซอสามารถนํ
ามาพิจารณาร่วมได ้
เฉพาะเมือ
% มีหลักฐานแสดงใบเสนอราคาสําหรับการซือ
ตามความเหมาะสมท่านัน

การบ ันทึกเอกสาร

ภาษีเงินได้

ต ้องมีการลงบัญชีรายรับและรายจ่ายแต่ละรายการ
อย่างสมบูรณ์
ถูกต ้อง
ตามเวลาทีถ
% ูกต ้อง
และตามลําดับ
ให ้บันทึกรายได ้และรายจ่ายเงินสดทุกวัน
ให ้เก็บรักษาบันทึกและบันทึกทางการบัญชีไว ้เป็ นเวล
าสิบปี

ซึง% ผู ้ให ้บริการได ้กําไร
ขึนอยู่กบ
ั รายได ้จากภาษี เงินได ้ของบริษัท

คําแถลงเกียวก ับหน้าที
คุณต ้องส่งมอบรายการเสียภาษี ให ้สํานักงานภาษี
ดังต่อไปนี

รายได้ทงหมด
ั>
ทีไ% ด ้จากการประกอบการคือรายได ้ทีเ% กีย
% วข ้องกับการค ้
าประเวณีทงหมด
ั
นอกเหนือจากรายได ้ทีเ% กีย
% วข ้องกับจากการให ้เช่า
การเข ้าชม
การขายเครือ
% งดืม
% และการให ้ขายความช่วยเหลือทีล
% ก
ู ค้
าชําระจากการค ้าประเวณีถอ
ื เป็ นรายได ้จากการดําเนิน
ธุรกิจ 100 %

การชําระเงินเพือ
% การค ้าประเวณีถอ
ื เป็ นค่าใช ้จ่ายในกา
รดําเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ
% ผู ้ทํางาน
ถ ้าผู ้ประกอบการไม่แจ ้งรายชือ
กรมสรรพากรสามารถปฏิเสธการหักค่าใช ้จ่ายทีเ% ป็ นค่า
ใช ้จ่ายในการดําเนินธุรกิจได ้
การค ้าประเวณีสามารถทําในลักษณะผู ้รับสัญญาช่วงเ
พือ
% ให ้บริการลูกค ้าหรือหรือในลักษณะของลูกจ ้างของ
ผู ้ประกอบการ
ผู ้ค ้าประเวณีถอ
ื เป็ น
ลูกจ้าง
ถ ้าพวกเขาได ้รับการรวมเข ้าอย่างมั%นคงให ้เป็ นส่วนหนึ%
งขององค์กร
และอยูภ
่ ายใต ้การได ้รับคําสัง% จากผู ้ประกอบการในเรือ
%
งของเวลา ระยะเวลา สถานทีแ
% ละประเภทการทํางาน

ภาษีการค้า
ถ ้ากําไรทีเ% รียกเก็บภาษี ได ้
จากการพิจารณาการจัดสรรบันส่วน
ภาระและหนีทีต
% ้องชําระบางอย่างได ้ มีมากกว่า
€24,500
(รายได ้จากการค ้า)
ถึงกําหนดเวลาชําระภาษี การค ้า

ั
ภาษีเงินได้และการประก ันสงคม
ในฐานะนายจ ้าง
ผู ้ประกอบการจะชําระภาษี เงินได ้ให ้ลูกจ ้าง
(ผู ้ค ้าประเวณี
พนักงานหน ้าเคาท์เตอร์
พนักงานทําความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย)
กับสํานักงานภาษี
การชําระภาษี เป็ นระยะตามรายได ้
(ELStAM)
ของลูกจ ้างแบบอิเล็กทรอนิคส์
โดยการคํานวณภาษี หักจากค่าจ ้าง
จะต ้องเรียกผ่านการถ่ายโอนข ้อมูลจากกรมสรรพากรข
องสหพันธรัฐ
และโอนเข ้าการชําระเงินค่าแรงสําหรับลูกจ ้าง
จําเป็ นต ้องมีการชําระค่าประกันสังคมตามประเภทกอง
ทุนประกันสุขภาพของลูกจ ้าง

่ ก ับผูค
3 3 การให้เชา
้ า้ ประเวณี
การเช่าคือการส่งมอบสิง% ของ
ส่วนใหญ่โดยการแลกเปลีย
% นค่าเช่ากับทีอ
% ยู่
หรือเป็ นการแลกเปลีย
% นอย่าง

อืน
%
หากผู ้ให ้เช่าสถานทีด
% ําเนินการในฐานะผู ้ให ้บริการตาม
ทีค
% าดหวังได ้จากสถานทีแ
% ห่งนั น
(เช่น
จากการโฆษณา)
จะถือว่าผู ้ให ้เช่าเป็ นผู ้ประกอบการด ้วย (ดูข ้อ 2)

ข้อมูลทวไปเกี
ั
ยวก ับ
ั
หากคุณมีขอ
้ สงสย
โปรดสอบถามได้ทส
ี ําน ักงานภาษีในท้องทีของคุ
ณ หรือสายด่วนให้ขอ
้ มูลจากสําน ักงานทีฮ ัมบวรค์

ภาษีมล
ู ค่าเพิม
ผู ้ให ้เช่ามีหน ้าทีด
% ้านภาษี ถ ้า
ให ้เช่าห ้องในระยะสัน ๆ หรือ
ผู ้ให ้เช่าช่วยในการดําเนินธุรกิจหรือสนับสนุน
(เช่น ให ้เช่าห ้องติดต่อหรือห ้องพักแต่แรก)
โดยการใช ้มาตรการการจัดการของหน่วยงาน
เพือ
% การติดต่อลูกค ้า

การเก็บภาษี
จาก ผูป
้ ระกอบการ จาก
และ
ยานพาหนะในการค้า
ประเวณี

ภาษีเงินได้
ผูัให ้เช่าต ้องจัดทําใบแจ ้งราคาหรือสัญญาเช่าเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรถึงการได ้รับชําระเงินจากการค ้าประเวณี
ให ้เก็บรักษาสําเนาเอกสารเหล่านีเป็ นเวลาสิบปี
ใบแจ ้งราคาหรือสัญญาเช่าต ้องมีเนือหาดังต่อไปนี
% ตัวชือ
% สกุลเต็มและทีอ
ชือ
% ยู่สําหรับส่งไปรษณีย ์
ของผู ้ให ้เช่าและผู ้ค ้าประเวณี
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี อากรของผู ้เช่า
วันทีอ
% อกเอกสาร
หมายเลขใบแจ ้งราคาตามลําดับ
ชนิดและเวลาของการให ้บริการ
การชําระเงิน เช่นเดียวกับอัตราภาษี
และยอดภาษี ทถ
ี% งึ กําหนด
หากผู ้ให ้เช่าไม่ออกใบแจ ้งราคาหรือสัญญาเช่า
หรือใบแจ ้งราคาหรือสัญญาเช่าไม่ถก
ู ต ้องตามกฎหมา
ย
หรือไม่เก็บเอกสารดังกล่าวจนครบสิบปี
สํานั กงานภาษี อาจถือเป็ นความผิดซึง% สามารถต ้องโท
ษปรับได ้
ผู ้ให ้เช่าได ้รับรายได ้ทัว% ไปจากการให ้เช่าระยะสันหรือก
ารให ้เช่าระยะยาว ผู ้ให ้เช่าต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม

ออกโดย
วุฒส
ิ มาชิกทางการเงินแห่งรัฐเบรเมน
สํานั กงานจัดเก็บภาษี ฮัมบวร์ก
การจัดเก็บภาษี
กระทรวงการคลัง รัฐเมคเลินบวร์คฟอร์พ็อมเมิรน
์ (Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern)
สํานั กงานของรัฐเพือ
% การจัดเก็บภาษี
ั เซิน
รัฐนีเดอร์ซค
วุฒส
ิ มาชิกทางการเงินของรัฐ
ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์
ตามเดือนตุลาคม 2017

เบรเมน
ฮัมบวร์ก
เมคเลินบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิรน
์
ั เซิน
นีเดอร์ซค
ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์

Betriebe - thailändisch

