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przykład koszty dojazdów do miejsca pracy, koszty badań wykonywanych w 

urzędzie ds. zdrowia) jako koszty uzyskania przychodu. 

Obowiązek podatkowy dla osób pracujących na własny 

rachunek (Steuerpflicht für Selbstständige)  

Podatek dochodowy (Einkommenssteuer)  

Osoby uprawiające prostytucję, które pracują na własny rachunek, uzyskują 

dochody, od których muszą odprowadzać podatki; są to dochody z działalności 

handlowej. Taka działalność podlega takim samym zasadom co działalność 

każdej innej firmy. Oznacza to, że należy zgłosić otwarcie działalności oraz co 

roku składać deklarację podatku dochodowego. Wysokość podatku jest 

ustalana na podstawie zysku. Dlatego muszą być dokumentowane wszystkie 

dochody i wydatki.  

W przypadku niskich dochodów obowiązuje kwota wolna od podatku i 

wówczas nie płaci się podatku dochodowego. W 2017 r. kwota wolna od 

podatku wynosi ok. 8800 EUR. 

W niektórych krajach związkowych obowiązują uproszczone procedury 

naliczania podatków dla osób uprawiających prostytucję (na przykład tzw. 

procedura düsseldorfska).  

Podatek VAT (Umsatzsteuer) 

W określonych przypadkach osoby uprawiające prostytucję muszą płacić 

podatek VAT. Podatek VAT (obecnie 19 procent) nie jest jednak należny w 

sytuacji, gdy dochody w poprzednim roku nie przekroczyły 17 500 EUR i w 

bieżącym roku prawdopodobnie nie przekroczą 50 000 EUR.  

Podatek od działalności przemysłowej i handlowej 

(Gewerbesteuer) 

Podatek od działalności przemysłowej i handlowej pobierają gminy od 

przedsiębiorstw mających siedzibę w danej gminie. Również osoby uprawiające 

prostytucję, które prowadzą działalność, muszą odprowadzać od swoich 

zysków podatek od działalności przemysłowej i handlowej. Wysokość tego 

podatku różni się w zależności od gminy i z reguły podatek ten jest należny od 

określonych zysków (powyżej ok. 24 500 EUR rocznie).  

Podatek od działalności rozrywkowej (Vergnügungssteuer) 

W niektórych miastach i gminach od osób uprawiających prostytucję pobierany 

jest podatek od działalności rozrywkowej. Może to dotyczyć również osób 
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uprawiających prostytucję, które pracują na własny rachunek. Wysokość tego 

podatku jest uzależniona m.in. od liczby dni działalności lub powierzchni 

wykorzystywanej do celów rozrywkowych. 

Zaliczka podatku / deklaracja podatkowa 

Na podstawie oczekiwanych lub dotychczasowych zysków urząd skarbowy 

ustala wysokość zaliczki na podatek dochodowy i na podatek od działalności 

przemysłowej i handlowej. Zaliczkę płaci się co trzy miesiące. Również w 

przypadku podatku VAT konieczna może być zapłata zaliczki. Po zakończeniu 

roku wymagane jest złożenie deklaracji podatku dochodowego oraz 

ewentualnie dodatkowo deklaracji podatku VAT i podatku od działalności 

przemysłowej i handlowej. Na podstawie tych deklaracji urząd skarbowy 

wydaje następnie decyzje podatkowe. W przypadku niezłożenia deklaracji 

podatkowej urząd skarbowy szacuje zysk i obrót.  
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Oferty doradztwa i adresy kontaktowe 

(Beratungsangebote und Anlaufstellen) 

W niektórych niemieckich miastach działają specjalne poradnie skierowane do 

osób uprawiających prostytucję. Można się tam zgłaszać na przykład z 

pytaniami dotyczącymi zdrowia i profilaktyki, przepisów prawnych, 

ubezpieczenia społecznego lub w razie problemów finansowych. Osoby, które 

znajdują się w trudnej sytuacji lub doświadczyły przemocy, uzyskają tam 

niezbędną pomoc. Również osoby, które chcą przestać uprawiać prostytucję, 

mogą liczyć tam na wsparcie. Często doradztwo jest oferowane w wielu 

językach; porady są udzielane nieodpłatnie, mają charakter poufny i z reguły są 

również anonimowe. Pracownicy poradni mają odpowiednie wykształcenie i 

szanują ludzi, którzy przychodzą w celu uzyskania porad. Wskazówki dotyczące 

poradni oraz ofert informacyjnych dostępnych w danym regionie można 

uzyskać w placówkach odpowiedzialnych za rejestrację lub doradztwo 

zdrowotne.  

Wykaz punktów kontaktowych należących do bufas e. V. (stowarzyszenia 

placówek doradztwa skierowanego do osób świadczących usługi seksualne) 

można znaleźć tutaj: 

http://www.bufas.net/mitglieder 

http://www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen 

Działają również poradnie skierowane specjalnie do prostytutek męskich; ich 

wykaz można znaleźć tutaj: www.aksdwordpresscom.wordpress.com.  

Oprócz tego istnieją poradnie, które specjalizują się w doradztwie oraz 

ochronie ofiar handlu ludźmi, wyzysku lub prostytucji przymusowej. Bardziej 

szczegółowe informacje i wykaz takich poradni można znaleźć tutaj:  

www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote/  

Pomoc można również uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu zaufania dla 

ofiar przemocy wobec kobiet. Pod numerem telefonu 08000 116 016 można 

uzyskać bezpłatne i anonimowe doradztwo w 17 językach, dostępne w całym 

kraju. 

Z kolei telefon zaufania dla kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji 

oferuje pomoc i doradztwo tej konkretnej grupie – również działa całą dobę i 

jest dostępny w 17 językach. Numer telefonu zaufania dla kobiet w ciąży 

znajdujących się w trudnej sytuacji to 0800 40 40 020. 

http://www.bufas.net/mitglieder
http://www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen
http://www.aksdwordpresscom.wordpress.com/
http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote/
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