1 Sissejuhatus
Kui osutate seksuaalteenuseid, siis peaks voldik
andma teile ülevaate maksudega seotud kohustustest.
Seksuaalteenuste osutamisest saadav tulu kuulub maksustamisele.
Sõltuvalt teie tegevuse liigitamisest tuleb sellelt
maksta kas tulumaksu, ettevõtlus- ja käibemaksu või üksikisiku tulumaksu.

3 Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE)
Kui osutate seksuaalteenuseid füüsilisest isikust
ettevõtjana, siis on tegemist äriga. Sellisel juhul
peate maksma tulu-, käibe- ja vajadusel ka ettevõtlusmaksu.
Nagu kõigile ettevõtjatele, kehtivad ka teile
järgmised maksukohustused.
•

Maksustamisel tehakse vahet, kas tegutsete
töövõtjana või füüsilisest isikust ettevõtjana.
•

2 Tegutsemine naissoost või
meessoost töövõtjana
Kui tegutsete töövõtjana, on teie tööandja kohustatud pidama teie kohta palgaarvestust.
Sel põhjusel peate oma tööandjale esitama tulumaksukaardi.
Saate tasuta tulumaksukaardi vallalt või linnalt,
mille alaliseks elanikuks olete registreeritud.
Lisaks peab tööandja pidama kinni ja tasuma
seadusega ettenähtud sotsiaalkindlustusmaksed
(ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus).
Kalendriaasta lõpus saate tööandjalt üksikisiku
tulumaksu tõendi.

•

Teavitage maksuametit tegevusega alustamisest.
Saate maksuametilt maksudeks personaalse viitenumbri.
Iga tulu ja väljaminek tuleb kirjendada.
Sellekohane dokumentatsioon tuleb alles hoida.
Arveid, rendilepinguid ja muid tõendeid
tuleb alles hoida kümme aastat.

Peate maksuametile esitama järgmised maksudeklaratsioonid:
•

•

kord kuus (eelmise kuu kohta):
käibemaksu eelteade;

kord aastas (eelmise aasta kohta):
käibemaksu aastadeklaratsioon,
tuludeklaratsioon
ja vajadusel
ettevõtlusmaksu deklaratsioon.

Käibemaks
Peate oma sissetulekutelt käibemaksu maksma.
Hetke maksumäär on 19%.
Näide
Saate ühe päeva jooksul 200 eurot teenuste
osutamise eest. 200 euro kohta tuleb arvutada
19% käibemaksu, mis on 31,93 eurot
(200 eurot jagatud 119-ga korrutatud 19-ga
võrdub 31,93 eurot).
Teie saate (bruto)
– 19% käibemaksu
Netosumma

200,00 €
31,93 €
168,07 €

Kui teil on olnud tegevusalaga seotud
väljaminekuid ja teil on selle kohta olemas
tõendid (näiteks arve või rendileping), kus
käibemaks on eraldi välja toodud, siis saate
need maksud nn ettemaksuna summast
lahutada.
Näide
Maksate oma toa eest ühes päevas 50 eurot:
üür (neto)
+ 19% käibemaksu

42,02 €
7,98 €

Brutosumma

50,00 €

Maksuametile tuleb maksta:
Näide

Blanketid on saadaval maksuametis ja
Interneti-aadressil
www.elster.de/elfo_down1.php.

käibemaks
– ettemaks
kokku

31,93 €
7,98 €
23,95 €

Tulumaks
Tulumaksu arvutamisel on oluline ettevõtlustegevusest saadav tulu.

Lisaküsimuste tekkimisel pöörduge palun kohaliku maksuameti poole või helistage AlamSaksimaa maksuametite infoliinile.

Tulud
– kulud

Infoliin

= kasum
Väljaminekud peavad olema seotud teie tegevusalaga (näiteks: üür, sõidukulud, kondoomid).

0180 - 334 0 334 *
Esmaspäevast reedeni

Summa, mille peate maksma, teatab maksuamet teile pärast maksudeklaratsiooni esitamist.

Oluline teave:

maksustamine
seksuaalteenused

kella 8.00–18.00
* 9 senti/minut Saksamaa Telekomi tavatelefonivõrgust, teistest Saksamaa tavatelefonivõrkudest maksimaalselt 14 senti/minut või
maksimaalselt 42 senti/minut mobiilivõrgust.















Toimetus:
maksujärelevalve juhtimisrühm
•
•
•
•
•

Bremeni linna maksuvaldkonna senaator
Hamburgi maksuamet
- maksude haldamine Mecklenburg-Vorpommerni rahandusministeerium
Alam-Saksimaa finantsdirektsioon
Schleswig-Holsteini liidumaa rahandusministeerium

Bremen
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Alam-Saksimaa
Schleswig-Holstein
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