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หนา้ทีใ่นการช าระภาษีของผูค้า้ประเวณี 

(Die Steuerpflichten von Prostituierten) 

ผูค้า้ประเวณีตอ้งช าระภาษี โดยไมข่ึน้อยูก่ับว่าผูค้า้ประเวณีจะท างานอสิระหรอืเป็นลูกจา้ง  

รายไดจ้ากการบรกิารทางเพศจะอยูใ่นหมวดภาษีเงนิได ้(ส าหรับงานอสิระ) หรอืภาษี
เงนิเดอืน (ส าหรับลูกจา้ง) ยังมรีปูแบบอืน่ของภาษีทีส่ าคัญส าหรับผูค้า้ประเวณี คอื ผูท้ี่

ท างานอสิระจะตอ้งจา่ยภาษีการคา้เป็นตน้ 

การทีก่ารประกอบอาชพีเป็นแบบอสิระหรอืไมนั่น้ขึน้อยูก่ับสถานการณ์ท างานจรงิ ชือ่เรยีก

ในสัญญาเพยีงล าพังไม่เพยีงพอส าหรับการจัดเขา้หมวดหมูไ่ด ้ตัวอยา่งเชน่ลูกจา้งตอ้งมี
เวลาท างานทีต่ายตัวและไดรั้บค่าตอบแทนพืน้ฐานทีค่งทีแ่มว้า่จะไมม่ลีูกคา้ก็ตาม อาชพี
อสิระจะรับความเสีย่งในการประกอบการดว้ยตนเอง มสีถานประกอบการเป็นของตนเอง 

พรอ้มทัง้มอีสิระในการก าหนดการท างานและเวลาการท างาน 

ผูท้ีต่อ้งการขอ้มลูสามารถสอบถามไดท้ีก่รมสรรพากรของแต่ละรัฐหรอืทีส่ านักงานภาษีใน
พืน้ที ่รวมทัง้สถานทีใ่หค้ าปรกึษาส าหรับผูค้า้ประเวณีสามารถช่วยเหลอืคุณไดต้่อไป 

หนา้ทีใ่นการจา่ยภาษีส าหรับลูกจา้ง (Steuerpflicht für Angestellte) 

ภาษีเงนิเดอืนในฐานะภาษีรายได ้(Lohnsteuer als Einkommenssteuer) 

ผูท้ีเ่ป็นลูกจา้ง เช่นในสถานคา้ประเวณี หรอืในบาร ์ในทางภาษีนับวา่เป็นผูรั้บจา้งงาน 

ลูกจา้งตอ้งลงทะเบยีนทีก่รมสรรพากรเมือ่เริม่การท างานกับผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้งจะเก็บภาษี
เงนิเดอืนไวแ้ละสง่ใหก้รมสรรพากรต่อไป เมือ่สิน้ปีและเมือ่การวา่จา้งสิน้สดุลง ลูกจา้งจะ
ไดรั้บใบรับรอง 

การจา่ยภาษีเงินเดอืน  

ค่าใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีหารายได ้(Werbungskosten) 

ผูค้า้ประเวณีสามารถน าค่าใชจ้า่ยในการท างานของพวกเขาเชน่เดยีวกับลูกจา้งคนอืน่ๆ 

(เชน่ ค่าการเดนิทางไปยังทีท่ างาน และค่าใชจ้า่ยส าหรับการตรวจสขุภาพทีก่รมอนามัย) 

มานับเป็นค่าใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีหารายไดเ้พือ่ค านวณลดหยอ่นภาษีได ้

 

หนา้ทีใ่นการจา่ยภาษีส าหรับอาชพีอสิระ 

(Steuerpflicht für Selbstständige) 

ภาษีรายได ้(Einkommenssteuer) 

ผูท้ีเ่ป็นผูค้า้ประเวณีอสิระ ท ารายไดท้ีต่อ้งน ามาคดิหักจา่ยภาษี ซึง่เรยีกรายไดน้ี้วา่เป็น
รายไดจ้ากการประกอบการเชงิพาณิชย ์โดยจะใชก้ฎเกณฑเ์ดยีวกันกับการประกอบการ

อืน่ๆ น่ันหมายความว่า: ตอ้งลงทะเบยีนเปิดกจิการและยืน่แบบฟอรม์การเสยีภาษีรายได ้
เป็นรายปี พืน้ฐานส าหรับระดับภาษีคอืก าไร ดังนัน้จงึตอ้งแสดงรายไดแ้ละรายจา่ยทัง้หมด  

หากมรีายไดต้ ่า จะใชร้ะเบยีบผอ่นผันรายไดขั้น้ต ่า และจงึไมต่อ้งจา่ยภาษีรายได ้ในปี 

2017 รายไดขั้น้ต ่าไดรั้บผอ่นผันจะอยูท่ีป่ระมาณ 8,800 ยโูร 

ในบางรัฐมวีธิกีารทีง่่ายขึน้ส าหรับผูค้า้ประเวณีส าหรับการยืน่ภาษี (เชน่ วธิกีารทีเ่รยีกว่า

วธิกีารดุสเซลดอรฟ์)  

ภาษีมลูค่าเพิม่ (Umsatzsteuer) 

ผูค้า้ประเวณีทีท่ างานอสิระตอ้งจา่ยภาษีมลูค่าเพิม่ตามความจ าเป็น ภาษีมลูค่าเพิม่  

(ปัจจบัุน 19 เปอรเ์ซ็นต)์ จะไมถ่กูเก็บหากรายไดใ้นปีทีผ่่านมามมีลูค่านอ้ยกวา่ 17,500 ยู

โร และในปีปัจจบัุนคาดวา่ไมเ่กนิ 50,000 ยโูร  
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ภาษีการคา้ (Gewerbesteuer) 

ฝ่ายปกครองเขตจะเรยีกเก็บภาษีการคา้ส าหรับผูป้ระกอบการทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นพืน้ที่นัน้ 

รวมทัง้ผูค้า้ประเวณีทีป่ระกอบกจิการเอง จะตอ้งจา่ยภาษีการคา้จากก าไรทีไ่ด ้อัตราภาษี

การคา้จะแตกต่างกันในแต่ละชมุชนและจะเริม่เก็บเมือ่มกี าไรถงึขดีก าไรทีก่ าหนดไว ้
(มากกวา่ประมาณ 24,500 ยโูรต่อปี)  

ภาษีบันเทงิ (Vergnügungssteuer) 

ในบางเมอืงและเขตจะมกีารเก็บภาษีบันเทงิส าหรับการคา้ประเวณี ซึง่สามารถมผีลต่อผู ้
คา้ประเวณีทีท่ างานอสิระดว้ยเช่นกัน ยอดภาษีทีจ่า่ยจะขึน้อยูก่ับ  “ จ านวนวันทีม่กีจิกรรม ”

หรอื  “ พืน้ทีใ่นการจัดกจิกรรม” 

 

การช าระภาษีล่วงหนา้/การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิได ้

(Steuervorauszahlung/Steuererklärung) 

ส านักงานภาษีจะก าหนดภาษีเงนิไดแ้ละภาษีการคา้ทีต่อ้งจา่ยล่วงหนา้ บนพืน้ฐานของ
ก าไรทีค่าดหวังไว ้หรอืก าไรที่ได ้ โดยตอ้งจา่ยภาษีทุกๆ สามเดอืน รวมทัง้ภาษีมลูค่าเพิม่
ตอ้งท าการจา่ยล่วงหนา้ดว้ยตามความจ าเป็น หลังจากสิน้ปีตอ้งท าการแสดงรายการภาษี
รายไดแ้ละภาษีมลูค่าเพิม่รวมทัง้ภาษีการคา้ เพิม่เตมิตามความจ าเป็น จากหลักฐานของ

การแสดงรายการนี้ส านักงานภาษีจะออกใบรับรองภาษีให ้หากไมไ่ดย้ืน่แบบฟอรม์ชีแ้จง
ภาษี ส านักงานภาษีจะประเมนิก าไรและรายได ้ 
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