Данъчни задължения на проституиращите (Die
Steuerpflichten von Prostituierten)
Проституиращите трябва да плащат данъци - независимо от това дали те
работят самостоятелно или на трудов договор.
Приходите от сексуалните услуги подлежат на облагане с данък общ
доход (при самонаети лица), респективно с данък върху доходите (при
служители). Съществуват и много други видове данъци, които са за
проституиращите от значителна важност. Самонаетите лица плащат
например и корпоративен данък.
Дали определена дейност се извършва самостоятелно или подлежи на
трудов договор зависи от конкретната работна ситуация. Само
наименованието в договора не е достатъчно за класифицирането.
Служителите трябва да спазват например фиксирано работно време и да
получават фиксирана основна заплата без наличието на клиенти.
Самонаетите лица носят собствена отговорност, притежават собствено
работно място и определят свободно дейността и работното си време.
Който се интересува може да се свърже с местната данъчна служба към
съответната федерална провинция. Центровете за консултации за
проституиращи също могат да помогнат в този случай.

Данъчно задължение за служители (Steuerpflicht für
Angestellte)
Данък върху трудовото възнаграждение като данък върху
доходите (Lohnsteuer als Einkommenssteuer)
Този, който е на трудова заетост, например в бордей или бар, е работник
или служител от данъчна гледна точка. При започване на трудовата
заетост, служителите трябва да бъдат регистрирани от своите
работодатели в Данъчната служба. Работодателят задържа данъка върху
трудовото възнаграждение, като в последствие го внася във финансовото
учреждение. В края на календарната година и при приключване на
трудовата заетост, служителят получава данъчно удостоверение.

Разходи, свързани с работата (Werbungskosten)
Проституиращите, както всички останали работници и служители, могат да
изискат погасяване на разходите, направени с цел упражняване на
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професията (напр. пътувания до работното място и разходи за прегледи в
здравната служба), под формата на разходи за данъчни цели.

Данъчно задължение за самонаети лица (Steuerpflicht
für Selbstständige)
Данък общ доход (Einkommenssteuer)
Тези, които работят като проституиращи под формата на самонаето лице,
придобиват доходи, които подлежат на данъчно облагане - така
наречените приходи от стопанска дейност. Тук са валидни същите
разпоредби, както при всяка друга трудова заетост. Това означава:
Трудовата заетост трябва да се регистрира, като всяка година се подава
съответна данъчна декларация. В зависимост от печалбата се определя и
размерът на данъка. Ето защо, всички приходи и разходи се записват.
При ниски приходи същите не подлежат на облагане и не се изисква
плащане на данък върху доходите. През 2017 г. необлагаемата част от
дохода е определена на около 8800 Евро.
В някои федерални провинции се прилагат опростени процедури за
данъчно облагане за проституиращи лица (т.нар Дюселдорфска
процедура).

Данък върху оборота (Umsatzsteuer)
Самонаетите проституиращи лица трябва при необходимост да плащат
данък върху оборота. С данък върху оборота (в момента 19%) няма да се
облагат приходи, които през предходната година са били по-малко от
17500 Евро, а през текущата година няма да надвишат евентуално 50 000
Евро.

Търговски данък (Gewerbesteuer)
Търговският данък се начислява от общините на дружествата, установили
се в съответния район. Това се отнася и за проституиращите лица с
регистрирана собствена фирма, които за реализираните си печалби също
трябва да плащат търговски данък. Размерът на търговския данък се
различава от община до община и е дължим само при реализиране на
определени печалби (повече от около 24 500 Евро на година).
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Данък върху доходите от зрелищни и увеселителни
мероприятия (Vergnügungssteuer)
В някои градове и общини се начислява данък върху доходите от
зрелищни и увеселителни мероприятия, свързани с проституцията. От това
могат също така да бъдат засегнати и самонаетите проституиращи лица.
Размерът на данъка се определя напр. от “продължителността на
мероприятието ”или “мястото на мероприятието”.

Авансово плащане на данъци / данъчна декларация
(Steuervorauszahlung/Steuererklärung)
Данъчната служба определя въз основа на очакваните или реализираните
до момента печалби размера на авансовите вноски на данъка общ доход
и търговския данък. Те се заплащат на тримесечие. Авансови плащания се
извършват също така и за данъка върху оборота при необходимост. След
изтичане на годината трябва да се подаде декларация за данъка общ
доход, а при необходимост и допълнителна декларация за данъка върху
оборота и търговския данък. Въз основа на тази декларация финансовата
служба издава облагателния акт. При неподаване на данъчна декларация,
данъчната служба оценява печалбата и продажбите.
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