1 Ievads

3 Strādāšana kā pašnodarbinātajam

Apgrozījuma nodoklis

Ja Jūs piedāvājat seksuālus pakalpojumus, tad šis
buklets sniedz Jums pārskatu par Jūsu nodokĜu
maksātāja pienākumiem.

Ja seksuālos pakalpojumus Jūs sniedzat kā pašnodarbināta persona, tad veicat rūpalu. Šādā gadījumā ir jāmaksā ienākumu nodoklis, apgrozījuma
nodoklis un eventuāli arī rūpala nodoklis.

Jūsu ienākumiem ir piemērojams apgrozījuma nodoklis. Šobrīd nodokĜu likme ir 19%.

Kā jau uz visiem aroda veicējiem, arī uz Jums
attiecas šādi likumā noteikti nodokĜa maksātāja
pienākumi.

Par Jūsu pakalpojumiem vienā dienā Jūs saĦemat
200 €. No šiem 200 € ir jāaprēėina 19% apgrozījuma nodoklis, tas atbilst 31,93 €
(200 € dalīts ar 119 reiz 19 vienāds ar 31,93 €).

Ienākumi no seksuālu pakalpojumu sniegšanas ir
aplikti ar nodokli.
Atkarībā no Jūsu tarifikācijas Jums ir jāmaksā vai
nu ienākumu nodoklis, rūpala nodoklis, apgrozījuma nodoklis vai darba algas nodoklis.

•

NodokĜu likme ir atkarīga no tā vai Jūs darbojaties
kā darba Ħēmēja, attiecīgi, darba Ħēmējs vai arī kā
pašnodarbinātais/pašnodarbinātā.
•

•

Informējiet Valsts ieĦēmumu dienestu par
Jūsu saimnieciskās darbības uzsākšanu.
No Valsts ieĦēmumu dienesta Jūs saĦemsiet nodokĜu maksātāja numuru.
Katri ienākumi un izdevumi ir jāatzīmē.
Pieraksti ir jāuzglabā.
Rēėini, īres līgumi un citi dokumenti
jāuzglabā 10 gadus.

2 Strādāšana kā darba Ħēmējai vai
darba Ħēmējam
Ja Jūs strādājat kā darba Ħēmēja vai darba Ħēmējs, tad Jūsu darba devējam ir pienākums par
Jums maksāt darba algas nodokli.
Lai darba devējs varētu nomaksāt nodokĜus, Jums
darba devējam ir jāiesniedz algas nodokĜu grāmatiĦa.
Algas nodokĜu grāmatiĦu Jūs varat bez maksas
saĦemt pagastā vai pilsētā, kurā Jūs esat deklarējies.
Turklāt darba devējam ir jāietur un jānomaksā
likumā noteiktās sociālās garantijas (veselības-,
pensiju- un bezdarba apdrošināšana).
Pēc kalendārā gada beigām Jūs saĦemsiet no
sava darba devēja algas nodokĜa pārskatu.

Valsts ieĦēmumu dienestā Jums ir jāiesniedz šādas nodokĜu deklarācijas:
•

•

ik mēneša (par iepriekšējo mēnesi):
Apgrozījuma nodokĜa –iepriekšējs pieteikums
ik gada (par iepriekšējo gadu):
Apgrozījuma nodokĜa gada deklarācija,
ienākuma nodokĜa gada deklarācija
un iespējams
arī rūpala nodokĜa gada deklarācija

Veidlapas ir pieejamas Valsts ieĦēmumu dienestā un Internetā adresē
www.elster.de/elfo_down1.php.

Piemērs:

Jūs iegūstat (bruto)
- 19% ieĦēmuma nodoklis

200,00 €
31,93 €

Neto ienākumi

168,07 €

Ja Jums ir izdevumi, kas saistīti ar Jūsu saimnieciskās darbības veikšanu, un Jums un ir dokuments, kas to apstiprinātu (Piemēram: rēėins vai
īres līgums) ar papildu apgrozījuma nodokli, šo
nodokli var novilkt kā tā saukto priekšnodokli.
Piemērs:
Vienā dienā Jūs maksājat par istabu 50 €:
īre (neto)
+ 19% apgrozījuma nodoklis

42,02 €
7,98 €

bruto ienākumi

50,00 €

Valsts ieĦēmumu dienestā Jums ir jāmaksā:
Piemērs:
Apgrozījuma nodoklis
- Priekšnodoklis
jāmaksā

31,93 €
7,98 €
23,95 €

Pamatinformācija:

Ienākumu nodoklis
Lai aprēėinātu ienākuma nodokli ir nepieciešams
zināt Jūsu peĜĦu no veiktās saimnieciskās darbības:

Papildu informāciju Jūs varat iegūt vietējā finašu
nodaĜā vai arī pa Lejassaksijas finanšu nodaĜas
informatīvo tālruni.

IeĦēmumi
- Izdevumi
= PeĜĦa
Izdevumiem ir jābūt saistītiem ar Jūsu nodarbošanos (Piemēram: Īres maksa, ceĜa izmaksas uz
darbu, prezervatīvi).

Informatīvais tālrunis
0180 - 334 0 334 *

Par Jūsu nomaksātajiem nodokĜiem Valsts ieĦēmumu dienests sniegs Jums informāciju pēc nodokĜu deklarācijas nodošanas.

Seksuālu
pakalpojumu
aplikšana ar
nodokli

No pirmdienas līdz piektdienai
08:00 - 18:00
* 9 centi par minūti no fiksētajiem Telekom
Deutschland tālruĦiem, no citiem Vācijas fiksētajiem tālruĦiem 14 centi par minūti, attiecīgi,
augstākā iespējamā samaksa ir 42 centi par
minūti no Vācijas mobilā tālruĦa tīkliem.















Redakcija:
NodokĜu uzraudzības vadības grupa ar pārstāvi
•
•
•
•
•

Brēmenes finanšu senatori
Hamburgas finanšu iestāde
- NodokĜu pārvaldības nodaĜa Mēklenburgas-Lejaspomerānijas finanšu
ministrija
Lejassaksijas galvenā finanšu direkcija
Šlēsvigas – Holšteinas finanšu ministrija

Brēmene
Hamburga
Mēklenburga - Lejaspomerānija
Lejassaksija
Šlēsviga- Holšteina

Izdošanas datums: 2009. gada decembris
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