Obligațiile fiscale ale prostituatelor (Die
Steuerpflichten von Prostituierten)
Prostituatele trebuie să plătească impozite –indiferent dacă lucrează
independent sau ca angajate.
Veniturile înregistrate din prestațiile sexuale sunt supuse impozitării pe venit
(la lucrătoare independente) resp. impozitării pe salariu (la angajate). Mai sunt
și alte forme de impozitare, care sunt de interes pentru prostituate. Cele
independente mai plătesc de ex. și impozitul profesional.
Încadrarea la activitate independentă sau dependentă este în funcție de
situaţia concretă de lucru. Doar desemnarea ca atare într-un contract nu este
suficientă pentru încadrare. Angajatele trebuie de exemplu să respecte un
program de lucru stabilit și primesc un salariu de bază fix, chiar și în absența
clientelei. Cele independente suportă singure riscul antreprenorial, dispun de o
locație proprie și își stabilesc singure activitatea și timpul de lucru.
Cine dorește să se informeze, se poate adresa administrației fiscale a landului
respectiv sau administrației fiscale locale. În acest sens pot da relații și
punctele de informare pentru prostituate.

Obligativitatea de impozitare pentru angajate (Steuerpflicht
für Angestellte)
Impozitul pe salariu pe post de impozit pe venit (Lohnsteuer als
Einkommenssteuer)
Persoanele care lucrează de exemplu într-un bordel sau într-un bar, sunt din
punct de vedere fiscal angajate. Angajatele trebuie să fie declarate de către
angajatorii lor la administrația financiară, la începerea activității. Angajatorul
reține la sursă impozitul pe salariu și îl varsă către administrația financiară. La
sfârșitul anului calendaristic sau dacă raporturile de muncă se încheie, angajata
primește o adeverință de plată a impozitului pe salariu.

Cheltuielile lucrative (Werbungskosten)
Prostituatele pot la fel ca orice alt angajat să considere toate cheltuielile,
necesare exercitării profesiei (de ex. deplasarea la locul de muncă și cheltuielile
de consultație medicală), drept cheltuieli lucrative deductibile.
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Obligativitatea de impozitare pentru persoane independente
(Steuerpflicht für Selbstständige)
Impozitul pe venit (Einkommenssteuer)
Prostituatele care lucrează independent, realizează venituri pentru care
trebuie plătit un impozit; aceste venituri sunt numite venituri din activitatea
profesională. În acest caz sunt aplicabile aceleași reguli ca și pentru orice altă
activitate. Asta înseamnă: Trebuie declarată începerea activității și anual
trebuie depusă o declarație privind impozitul pe venit. Baza de impozitare o
reprezintă profitul realizat. Din acest motiv trebuie consemnate toate
veniturile și toate cheltuielile.
Dacă se înregistrează doar venituri scăzute, se plătește o sumă paușală și nu
trebuie plătit impozitul pe venit. În anul 2017 nivelul contribuției libere este de
cca. 8.800 Euro.
În unele landuri federale există proceduri simplificate pentru impozitarea
prostituatelor (de ex. așa numita procedură Düsseldorf).

Taxa pe valoarea adăugată (Umsatzsteuer)
Prostituatele care lucrează independent trebuie să plătească după caz taxa pe
valoarea adugată. Taxa pe valoarea adăugată (în prezent 19 %) nu se percepe,
dacă veniturile din anul anterior au fost sub 17.500 Euro iar în anul curent nu
se estimează că ar depăși 50.000 Euro.

Impozitul profesional (Gewerbesteuer)
Impozitul profesional este încasat de primăriile pe a căror rază își desfășoară
activitatea întreprinderea. Și prostituatele , care desfășoară o activitate
profesională, trebuie să achite aferent veniturilor realizate impozitul
profesional. Cuantumul impozitului profesional diferă de la o primărie la alta și
este exigibil doar la depășirea unui anumit prag (peste cca. 24.500 Euro anual).

Taxa pe viciu (Vergnügungssteuer)
În unele orașe și comune pentru prostituție se percepe și o taxă pe viciu.
Această taxă afectează și prostituatele independente. Mărimea taxei se
stabilește în funcție de ex. după „numărul de zile de manifestare “sau după
„suprafața de manifestare“.
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Plata anticipată a impozitelor/Declarația fiscală
(Steuervorauszahlung/Steuererklärung)
Administrația financiară stabilește pe baza veniturilor estimate sau a celor
realizate anterior un impozit pe venit și un impozit profesional plătite anticipat.
Acestea se plătesc la fiecare trei luni. Și pentru taxa pe valoarea adăugată
trebuie făcute după caz plăți anticipate. la încheierea unui an, trebuie dată o
declarație privind impozitul pe venit și după caz suplimentar declarații privind
taxa pe valoarea adăugată precum și pentru impozitul profesional. Pe baza
acestor declarații, administrația financiară emite deciziile de impunere. Dacă
nu se depune o declarație fiscală, administrația financiară estimează profitul și
cifra de afaceri.
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