1 Bevezetés

nyugdíj- és munkanélküli biztosítás) is vissza
kell tartania és be kell fizetnie.

Jelen útmutató áttekintést nyújt adózási
kötelezettségeiről,
ha
Ön
szexuális
szolgáltatásokat nyújt.

A naptári év lejártát követően Ön
munkaadójától egy béradó-igazolást kap.

A szexuális szolgáltatások nyújtásából eredő
bevételek adókötelesek.
Adózáskor meg kell különböztetni, hogy Ön a
tevékenységét munkavállalóként vagy egyéni
vállalkozóként végzi-e.
Tevékenységének besorolásától függően
jövedelemadót, iparűzési adót és áfát, vagy
béradót kell fizetni.

2 Munkavállalóként végzett
tevékenység
Ön munkavállalóként végzi tevékenységét, ha
Ön szervesen részt vesz az Önt foglalkoztató
vállalat működésében, és munkaadója szabja
meg az Önnek a munka helyét, jellegét,
időpontját és időtartamát.
Ha
Ön
munkavállalóként
végzi
tevékenységét, az Ön munkaadója köteles
befizetni Ön után a béradót.
Ebből
az
okból
meg
kell
adnia
munkaadójának az adóazonosító számát és a
születési dátumát. Továbbá közölnie kell a
munkaadójaval, hogy az adott esetben első ill.
egyedüli munkaviszonyról van-e szó.
Az adóazonosító számát a Bundeszentralamt
für Steuern (Német Központi Adóhivatal)
Önnek írásban kiküldi. Ennek feltétele, hogy
Önnek Németországon belül bejelentett
egyedüli lakcíme vagy főlakcíme legyen.
Ennek hiányában kérjük forduljon az illetékes
adóhivatalhoz.
Munkaadójának ezen kívül a törvényileg előírt
társadalombiztosítási járulékokat (egészség-,

a

Ön ezután a lakhelye szerinti illetékes
adóhivatalnál benyújthatja az adóbevallását,
és kérvényezheti a tevékenységével
kapcsolatos ráfordítások adólevonással való
érvényesítését (például: bérleti díjak, a
munkába vezető út költségei, óvszerek).

3 Önálló tevékenység
Amennyiben szexuális szolgáltatásait egyéni
vállalkozóként nyújtja, úgy iparűzést végez.
Ebben az esetben jövedelemadót, áfát és
adott esetben iparűzési adót kell fizetnie.
Mint minden iparűzési tevékenységet végző
személy esetében, Önre is a következő
adókötelezettségek vonatkoznak:
•

Értesítse az adóhivatalt tevékenysége
megkezdéséről.
Az adóhivatal adószámot ad Önnek.

•

Mindent egyes bevételt és kiadást
naponta fel kell jegyezni.

•

Ezeket a feljegyzéseket, továbbá
számlákat, bérleti szerződéseket és
egyéb bizonylatokat tíz éven
keresztül meg kell őrizni.

Az adóhivatalnál a következő adóbevallásokat
kell benyújtania:
•

•

havonta (az előző hónapra
vonatkozóan):
áfára vonatkozó előzetes bejelentés
évente (az előző évre vonatkozóan):
áfa-bevallás, jövedelemadó-bevallás
és adott esetben iparűzési
adóbevallás

Kérjük az adóbevallást a
nyereségelszámolással együtt elektronikus
úton küldje be az adóhivatalba. Kivételes
szükségesetben az előbbiek papírformaban is
benyújthatók. Az elektronikus úton való
beküldés a www.elster.de/eportal ingyenes
ügyfélkapun keresztül történik. Az oldalon
tájékoztatót talál a regisztrációval
kapcsolatban.
ÁFA
Bevételei áfa-kötelesek. Az adókulcs mértéke
jelenleg 19%. Az összevonat adóalap (BMG)
megállapításához
előbb
az
áfát
a
bruttójövedelemből le kell vonni.
Példa:
Ön egy nap 200 eurót kap szolgáltatásai
ellenében. Ebből a 200 euróból kell levonnia a
19%-os áfát, ami 31,93 euró összegnek felel
meg. (200 € / 119 x 19 = 31,93 €).
Ön ennyit kap (bruttó)
- 19% ÁFA

200,00 €
31,93 €

Nettó összeg

168,07 €

Ha Önnek tevékenységével kapcsolatban
kiadásai
keletkeztek
és
erről
olyan
bizonylattal rendelkezik (például: számlával
vagy bérleti szerződéssel), amely külön
feltüntetett áfát tartalmaz, ez az adó
úgynevezett előzetes adóként levonható.
Példa:
Ön egy napra 50 eurót fizet a szobájáért:
Bérleti díj (nettó)
+ 19% ÁFA

42,02 €
7,98 €

Bruttó összeg

50,00 €

Az adóhivatalnak fizetendő:
Példa:
ÁFA
- Előzetes adó
Fizetendő

31,93 €
7,98 €
23,95 €

Jövedelemadó
Jövedelemadója kiszámításához fontos az
iparűzési
tevékenységéből
származó
nyereség:

További kérdései esetén forduljon az illetékes
helyi adóhivatalhoz vagy hívja Niedersachsen
tartomány
adóhivatalainak
információs
vonalát:

Bevételek
- Kiadások
= Nyereség
A kiadásoknak összhangban kell lenniük az
Ön által végzett tevékenységgel (például:
bérleti díjak, a munkába vezető út költségei,
óvszerek).
Az Ön által fizetendő adót az adóbevallása
benyújtását követően az adóhivatal ismerteti
Önnel.

INFO HOTLINE
Niedersachseni adóhivatalok
ingyenes hívószáma
0800-998-0 997 *
h-cs 08-18 óra
p 08-15 óra
(ünnepnapok kivételével)

Alapvető információk:

Szexuális
szolgáltatások
megadóztatása

Iparűzési adó
Ha bizonyos beszámításokkal és
levonásokkal együtt az adózás előtti nyereség
meghaladja a 24.500,- € összeget, iparűzési
adót is kell fizetni.
Kiadta:
• Bremen tartomány pénzügyeiért
felelős szenátorasszony
• Hamburg tartomány adóhivatala
- adóigazgatóság • Mecklenburg-Vorpommern tartomány
Pénzügyminisztériuma
• Niedersachsen tartomány legfelsőbb
adóhatósága
• Schleswig-Holstein tartomány
Pénzügyminisztériuma
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