1 Įžanga

3 Individuali veikla

PVM

Jeigu teikiate seksualines paslaugas, šiame
lankstinuke pateikiama Jūsų mokestinių įsipareigojimų apžvalga.

Jei seksualines paslaugas siūlote individualiai,
vadinasi, turite savo verslą. Tokiu atveju Jums
taikomas pajamų, prid÷tin÷s vert÷s ir verslo mokestis.

Jūsų pajamos apmokestinamos PVM. PVM šiuo
metu yra 19%.

Kaip ir visiems savo verslą turintiems asmenims,
Jums taikomos šios mokestin÷s prievol÷s:

Jūs per vieną dieną gaunate 200 eurų už savo
paslaugas. Iš šių 200 eurų išskaičiuojama 19%
PVM. Tai sudaro 31,93 euro
(200 eurų dalinama iš 119 dauginama 19 lygu
31,93 euro).

Pajamos, gaunamos iš Jūsų teikiamų seksualinių
paslaugų, yra apmokestinamos.
Priklausomai nuo Jūsų veiklos priskyrimo tam
tikrai klasei, Jums skiriamas pajamų, verslo ir
prid÷tin÷s vert÷s arba darbo užmokesčio mokestis.
Taikant mokesčius išskiriama, ar Jūs esate darbuotojas, darbdavys ar užsiimate individualia
veikla.

•

Mokesčių inspekciją informuokite apie savo veiklos pradžią.
Mokesčių inspekcijoje gausite mokesčių
mok÷tojo numerį.

•

Būtina fiksuoti visas pajamas ir išlaidas.
Saugokite kiekvieną įrašą.

•

Sąskaitas, nuomos sutartis ir kitus
dokumentus būtina saugoti 10 metų.

Mokesčių inspekcijoje privalote pateikti šias mokesčių deklaracijas:

2 Jei esate darbuotoja arba
darbuotojas
Jeigu esate darbuotoja (-as), Jūsų darbdavys yra
įpareigotas sumok÷ti už Jus su darbo užmokesčiu
susijusius mokesčius.
Šiuo tikslu savo darbdaviui privalote pateikti mokesčių kortelę.
Mokesčių kortelę nemokamai gausite seniūnijoje
arba mieste, kuriame esate registruotas.

•

•

kas m÷nesį (už prieš tai buvusį m÷nesį):
PVM išankstinę registraciją
kas metus (už prieš tai buvusius metus):
PVM deklaraciją,
pajamų mokesčių deklaraciją
ir, jei būtina,
verslo mokesčių deklaraciją

Jūs gaunate (bruto)
- 19% PVM
Neto suma

200,00 €
31,93 €
168,07 €

Jeigu Jūs turite išlaidų ir tai įrodantį dokumentą
(pavyzdžiui, sąskaitą arba nuomos sutartį) su
papildomais PVM, šiuos mokesčius galite išskaičiuoti kaip pirminį apyvartos mokestį.
Pavyzdys:
Per vieną dieną už kambarį mokate 50 eurų:
nuoma (neto)
+ 19% PVM

42,02 €
7,98 €

Bruto suma

50,00 €

Mokesčių inspekcijai privalote mok÷ti:

Tod÷l Jūsų darbdavys privalo mok÷ti už Jus įstatymų nustatytas socialinio draudimo įmokas (ligos,
pensijos ir nedarbo draudimas).
Pasibaigus kalendoriniams metams Jūs iš darbdavio gausite užmokesčio mokesčių pažymą.

Pavyzdys:

Pavyzdys:
Blankų galite gauti mokesčių inspekcijoje ir
internete šiuo adresu
www.elster.de/elfo_down1.php.

PVM
- Pirminis apyvartos mokestis

31,93 €
7,98 €

mok÷ti

23,95 €

Pajamų mokestis
Skaičiuojant Jūsų pajamų mokestį, svarbus Jūsų
verslo veiklos pelnas:

Iškilus klausimams kreipkit÷s į vietos
mokesčių
inspekciją
arba
Žemutin÷s
Saksonijos mokesčių inspekcijų karštąja linija.

Pajamos
- išlaidos
= pelnas

Karštoji informacin÷ linija

Išlaidos turi būti susijusios su Jūsų vykdoma
veikla (pavyzdžiui: nuomos mokesčiai, kelion÷ į
darbą, prezervatyvai).

0180 - 334 0 334 *

Pagrindin÷ informacija:

Seksualinių
paslaugų
apmokestinimas

Nuo pirmadienio iki penktadienio

Apie Jūsų mokamus mokesčius pagal Jūsų
pateiktas mokesčių deklaracijas Jus informuos
mokesčių inspekcija.

8-18 val.
* 9 ct/min, skambinant iš Vokietijos telekomo
fiksuoto ryšio. Skambinant iš kitų Vokietijos tinklų
daugiausiai 14 ct/min arba 42 ct/min skambinant
iš Vokietijos mobiliojo ryšio operatorių.

Išleista:














Mokesčių priežiūros vadovavimo grup÷
•
•
•
•
•

Br÷meno finansų senator÷
Hamburgo mokesčių inspekcija
- mokesčių valdžia Meklenburgo–Pomeranijos finansų
ministerija
Žemutin÷s Saksonijos vyriausiasis finansų direktorius
Šl÷zvigo Holšteino federacin÷s žem÷s
finansų ministerija

Br÷menas
Hamburgas
Meklenburgas–Pomeranija
Žemutin÷ Saksonija
Šl÷zvigas–Holšteinas

Peržiūr÷ta: 2009 lapkritis
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