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1 คํานํา

ถ ้าคุณเสนอการให ้บริการทางเพศ
แผ่นพับนีได ้สรุปหน ้าทีด ้านภาษี ให ้คุณ
รายได ้จากการให ้บริการทางเพศอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมขอ
งการเก็บภาษี
สําหรับการเก็บภาษี แล ้ว
จําเป็ นต ้องมีการแยกประเภทว่าคุณดําเนินงานในฐานะลูก
จ ้าง หรือในฐานะผู ้ให ้บริการอิสระ
ตามการแยกประเภทดังนี
การทําธุรกิจของคุณทําให ้ภาษี เงินได ้
ภาษี การค ้า
และภาษี มล
ู ค่าเพิมหรือภาษี คา่ จ ้าง อย่างใดอย่างหนึง
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การทํางานในฐานะลูกจ้าง

ผู ้ค ้าประเวณีถอ
ื เป็ นลูกจ ้าง
ถ ้าพวกเขาได ้รับการรวมเข ้าอย่างมันคงให ้เป็ นส่วนหนึงขอ
งองค์กร
และอยูภ
่ ายใต ้การได ้รับคําสังจากผู ้ประกอบการในเรืองขอ
งเวลา ระยะเวลา สถานทีและประเภทการทํางาน
ดังนัน
ถ ้าคุณเป็ นลูกจ ้าง
นายจ ้างของคุณมีหน ้าทีเสียภาษี เงินได ้ให ้คุณ
เพือวัตถุประสงค์นี
คุณต ้องแจ ้งหมายเลขประจําตัวผู ้เสียภาษี อากรของคุณกั
บนายจ ้าง
เช่นเดียวกับวันเดือนปี เกิดและการให ้ข ้อมูล
ไม่วา่ จะเป็ นการทํางานครังแรกหรือการทํางานเพียงครังเดี
ยว
กรมสรรพากรของสหพันธรัฐจะส่งเอกสารเกียวกับหมายเล
ขประจําตัวผู ้เสียภาษี อากรของคุณ
โดยมีข ้อกําหนดว่า
คุณแจ ้งให ้ประเทศเยอรมนีเป็ นทีอยูอ
่ าศัยหรือเป็ นทีพํานัก
หลัก
หากคุณไม่อยูใ่ นกรณีนี
ให ้คุณติดต่อกรมสรรพากรของคุณ

นอกจากนี
นายจ ้างของคุณต ้องหักและชําระให ้หน่วยงานประกันสังค
มตามกฎหมาย
(เพือประกันสุขภาพ
ประกันค่าเช่าและประกันการว่างงาน)
คุณจะได ้ภาษี การจ ้างงานจากนายจ ้างหลังสินสุดปี ปฎิทน
ิ
จากนันคุณสามารถยืนแบบแสดงรายการการเสียภาษี เงินไ
ด ้กับหน่วยงานกรมศุลกากรในท ้องถิน
และใช ้สิทธิข
7 อลดหย่อนภาษี เพือได ้รับเงินคืนจากการทําง
านของคุณ (หรือทีเรียกค่าใช ้จ่ายในการโฆษณา เช่น
การชําระค่าเช่า ค่าเดินทางมาทํางาน ค่าถุงยางอนามัย
ฯลฯ)
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การทํางานอิสระ

ถ ้าคุณเสนอการบริการทางเพศโดยอิสระ
โดยทําการค ้าเพือวัตถุประสงค์ของภาษี เงินได ้ ดังนันแล ้ว
จะมีภาษี เงินได ้
ภาษี มล
ู ค่าเพิมและภาษี การค ้า
ตามความเหมาะสม
คุณมีหน ้าที
เกียวกับภาษี ดังต่อไปนี

เช่นเดียวกันกับผู ้ค ้าทังหมด

แจ ้งให ้สํานักงานภาษี ทราบถึงการเริมทํางานขอ
งคุณ
รับหมายเลขภาษี ของคุณจากกรมสรรพากร
จดบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ละ ทุกว ัน
ให ้เก็บการบันทึกทางการบัญชีเหล่านี
เช่นเดียวกับ
ใบส่งของ
สัญญาเช่า
และเอกสารยืนยันอืน ๆ เป็ นเวลา สิบปี
คุณต ้องส่งมอบรายการเสียภาษี ให ้สํานักงานภาษี
ดังต่อไปนี
รายเดือน
การคืนภาษี มล
ู ค่าเพิม
รายปี (ของปี กอ
่ น):

(ของเดือนก่อน):

ให ้ส่งการคืนภาษี เงินได ้เหล่านี
พร ้อมกันกับการคํานวณกําไรให ้กับกรมสรรพากรของเยอร
มนี ทางอิเล็กทรอนิคส ์ ในกรณีทมี
ี ความยากลําบาก
สามารถส่งเป็ นเอกสารได ้
สามารถส่งเอกสารทางอิเล็คทรอนิคสโ์ ดยไม่มค
ี า
่ ใช ้
จ่ายได้ท ี) www.elster.de/eportal.
คุณสามารถพบคําอธิบายอย่างละเอียดจากบ ัญชีผใู ้
้ ล
ชท
ี) งเบียนไว้
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
)
รายได ้ของคุณอยูภ
่ ายใต ้การเสียภาษี มล
ู ค่าเพิม
ตอนนีอัตราภาษี คอ
ื
19
%
ให ้หักภาษี มล
ู ค่าเพิมออกจากรายได ้เบืองต ้นเพือหาฐานภ
าษี
ตัวอย่าง:
คุณมีรายได ้จากการให ้บริการวันละ
€200
ยูโรต่อวัน
จากรายได ้ € 200 นีหักภาษี มล
ู ค่าเพิมออก 19 %
เท่ากับ€ 31.93 ยูโร (€ 200 หารด ้วย 119 คูณ 19 เท่ากับ
€31.93 )
คุณได ้รับ (ทังหมด)
€200.00
- 19 % ภาษี มล
ู ค่าเพิม
€31.93ยอดเงินสุทธิ (ฐานภาษี )
€168.07
ถ ้าคุณมีคา่ ใช ้จ่ายจากการทํางาน และ มีเอกสารยืนยัน
(เช่น
ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาเช่า)
ถึงภาษี มล
ู ค่าเพิมทีระบุไว ้เป็ นพิเศษ
ื
คุณสามารถหักภาษี นเป็
ี นภาษี ซอได
้
ตัวอย่าง:
คุณจ่ายค่าห ้องหนึงวัน €50 :
ค่าเช่า (ทังหมด)
€42.02
+ 19 % ภาษี มล
ู ค่าเพิม
ยอดเงินสุทธิ
€50.00

€ 7.98

จะชําระให ้สํานักงานภาษี ตัวอย่าง:

การแจ ้งรายการการเสียภาษี ประจําปี
รายการการเสียภาษี เงินได ้
และ ถ ้าเหมาะสม
การแสดงรายการการเสียภาษี การค ้า

ภาษี มล
ู ค่าเพิม
ื
- ภาษี ซอ
ชําระ

€ 31.93
€7.98
€23.95

ภาษีเงินได้
ในการคํานวณภาษี เงินได ้
กําไรจากการทําธุรกิจเป็ นสิงสําคัญ

ั
หากคุณมีขอ
้ สงสย
โปรดสอบถามได้ทส
ี) ําน ักงานภาษีในท้องทีข
) องคุณ
ั
หรือสายด่วนให้ขอ
้ มูลจากสําน ักงานทีน
) เี ดอร์ซคเซิ
น

ข้อมูลทว) ั ไปเกีย
) วก ับ

การเก็บภาษีจาก การให้บริการ ทางเพศ

รายได ้
- รายจ่าย
= กําไร
รายได ้ต ้องเกียวข ้องกับการทํางานของคุณ
(เช่น
การชําระค่าเช่า ค่าเดินทางมาทํางาน ค่าถุงยางอนามัย)
กรมสรรพากรจะแจ ้งภาษี ทคุ
ี ณต ้องชําระหลังจากได ้ส่งเอ
กสารการคืนภาษี เงินได ้และการคํานวณกําไร
ภาษีการค้า
ถ ้ากําไรทีเรียกเก็บภาษี ได ้
รวมกับหน ้าทีและการชําระหนีบางอย่างได ้มากกว่า
€24,500 ถึงกําหนดเวลาชําระภาษี การค ้า

เบรเมน

ผูอ
้ อก
วุฒส
ิ มาชิกทางการเงินแห่งรัฐเบรเมน
สํานักงานจัดเก็บภาษี ฮัมบวร์ก
-การจัดเก็บภาษี กระทรวงการคลัง รัฐเมคเลินบวร์คฟอร์พ็อมเมิรน
์ (Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern)
สํานักงานของรัฐเพือการจัดเก็บภาษี
ั เซิน
รัฐนีเดอร์ซค
วุฒส
ิ มาชิกทางการเงินของรัฐ
ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์

ฮัมบวร์ก
เมคเลินบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิรน
์
ั เซิน
นีเดอร์ซค
ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์
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