1 Wprowadzenie
Celem niniejszej ulotki jest informowanie osób
świadczących
usługi
seksualne
o
najwaŜniejszych aspektach ich obowiązków
podatkowych .
Przychody ze świadczenia usług seksualnych
podlegają opodatkowaniu.
W zaleŜności od formy świadczenia usług
powstaje obowiązek uiszczenia podatku
dochodowego, od działalności gospodarczej i
obrotowego lub podatku od wynagrodzenia.
W kwestii opodatkowania istotne jest, czy
usługi świadczy się jako pracobiorca czy w
ramach
samodzielnej
działalności
gospodarczej.

3 Samodzielna działalność
gospodarcza
W razie świadczenia usług na własny
rachunek,
prowadzi
się
samodzielną
działalność gospodarczą. W takim wypadku
powstaje obowiązek uiszczenia podatku
dochodowego, obrotowego i ewentualnie
takŜe podatku od działalności gospodarczej.
Jak
w
przypadku
kaŜdego
innego
przedsiębiorcy jest się jako podatnik
zobowiązanym do:
•

zgłoszenia podjęcia działalności
właściwemu urzędowi skarbowemu;
od urzędu podatkowego otrzymuje się
numer podatkowy,

•

zapisywania kaŜdego przychodu i
wydatku oraz do przechowywania
zapisów,

•

przechowywania faktur, umów o
wynajem i innych dokumentów przez
dziesięć lat.

2 Świadczenie usług
jako pracobiorca
W przypadku zatrudnienia w charakterze
pracobiorcy
obowiązek
odprowadzania
podatku od wynagrodzenia spoczywa na
pracodawcy.
W tym celu konieczne jest oddanie karty
podatkowej u pracodawcy.
Kartę podatkową otrzymuje się bezpłatnie od
gminy lub miasta, w której/którym jest się
zameldowanym.
Ponadto pracodawca musi odciągać od
wynagrodzenia składki na ubezpieczenie
społeczne
i
odprowadzać
je
do
świadczeniodawców
(ubezpieczenie
zdrowotne, emerytalne, od bezrobocia).
Po upływie roku kalendarzowego otrzymuje
się od pracodawcy zaświadczenie o
odprowadzonym
podatku
(Lohnsteuerbescheinigung).

W urzędzie podatkowym naleŜy składać
następujące zeznania podatkowe:
•

•

co miesiąc (za poprzedni miesiąc):
zgłoszenie podatku obrotowego
(Umsatzsteuer-Voranmeldung)

co rok (za poprzedni rok):
zeznanie dotyczące podatku
obrotowego, zeznanie dotyczące
podatku dochodowego i ewentualnie
zeznanie dotyczące podatku od
działalności gospodarczej

Formularze w urzędzie podatkowym lub w
Internecie: www.elster.de/elfo_down1.php

Podatek obrotowy
Przychody
z
działalności
podlegają
opodatkowaniu podatkiem obrotowym. Obecna
stawka podatku obrotowego wynosi 19 %.
Przykład:
Z 200 € otrzymanych w danym dniu za
wyświadczone usługi naleŜy odliczyć 19 %
podatku obrotowego, co odpowiada 31,93 €
(200 € podzielone przez 119 razy 19 równa się
31,93 €).
kwota otrzymana (brutto)
200,00 €
- 19 % podatku obrotowego 31,93 €
kwota netto
168,07 €
JeŜeli ma się wydatki związane z
wyświadczoną usługą oraz posiada się na to
dowód/pokwitowanie (na przykład fakturę lub
umowę
o
najem),
na
którym
jest
wyszczególniony podatek obrotowy, moŜliwe
jest odciągnięcie tego podatku jako tzw.
podatek obrotowy wliczony w rachunkach
dostawców (Vorsteuer).
Przykład:
Opłata za pokój w danym dniu wynosi 50 €:
najem (netto)
+ 19 % podatku obrotowego
kwota brutto

42,02 €
7,98 €
50,00 €

Do zapłaty w urzędzie skarbowym:
Przykład:
podatek obrotowy
- pod. obr. wliczany

31,93 €
7,98 €

do zapłaty

23,95 €

Podatek dochodowy
W
obliczaniu
naleŜnego
podatku
dochodowego istotny jest zysk z prowadzonej
działalności gospodarczej:

Z pytaniami prosimy zwracać się do
najbliŜszego urzędu skarbowego lub dzwonić
pod numerem linii informacyjnej urzędów
skarbowych w Dolnej Saksonii.
Linia informacyjna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8-18

przychody
- wydatki
= zysk
Wydatki muszą być związane z prowadzoną
działalnością (na przykład: czynsz, koszty
dojazdu do pracy, wydatki na kondomy).

Podstawowe informacje:

Opodatkowanie
usług
seksualnych

Po złoŜeniu zeznania podatkowego właściwy
urząd skarbowy informuje o wysokości
naleŜnego podatku.
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