
   

 15 

Податкові зобов'язання осіб, що займаються 

проституцією 

(Die Steuerpflichten von Prostituierten) 

Особи, що займаються проституцією, зобов'язані сплачувати податки, 

незалежно від того, працюють вони самостійно, чи як наймані працівники.  

Прибутки, отримані від надання сексуальних послуг, підлягають 

оподаткуванню за статтею «податок з доходів» (для осіб, що здійснюють 

самостійну діяльність), або «податок на заробітну плату» (для осіб, що 

працюють за наймом). Існує ще ціла низка інших видів податків, які 

стосуються роботи в сфері проституції. Особи, які здійснюють самостійну 

діяльність, сплачують, наприклад, промисловий податок.  

Чи вважати діяльність самостійною чи несамостійною, залежить від 

конкретної трудової ситуації. Самого визначення у договорі недостатньо 

для проведення чіткого розподілу. Особи, які працюють за наймом, 

повинні, зокрема, дотримуватися фіксованого робочого графіку та 

отримують фіксовану винагороду, незалежно від наявності клієнтів. Особи, 

які працюють самостійно, також самостійно несуть ризики 

підприємницької діяльності, мають власне робоче приміщення та на 

власний розсуд планують діяльність і робочий графік.  

Для отримання докладнішої інформації слід звернутися до фінансового 

управління відповідної федеральної землі або до місцевого фінансового 

відомства. Отримати додаткову інформацію можна також в 

консультаційних центрах для осіб, що займаються проституцією. 

 

Податкові зобов'язання осіб, що працюють за наймом  

(Steuerpflicht für Angestellte) 

Податок з доходу у формі податку на заробітну плату 

(Lohnsteuer als Einkommenssteuer) 
Особи, які працюють за наймом, наприклад, у борделі чи барі з точки зору 

оподаткування вважаються найманими працівниками. Роботодавці 

зобов'язані в момент працевлаштування зареєструвати таких осіб у 

фінансовому управлінні. Роботодавець вираховує з заробітної плати такої 

особи податок на заробітну плату та перераховує його на рахунок 

фінансового відомства. В кінці календарного року або після завершення 

трудових відносин особа, що працює/працювала за наймом, отримує 

відповідну довідку про сплату податку на заробітну плату.  
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Витрати, пов’язані з професійною діяльністю 

(Werbungskosten) 
Особи, що займаються проституцією, як і всі інші наймані працівники, 

мають право включити до податкового відрахування витрати, пов’язані з 

професійною діяльністю (наприклад, витрати на доїзд до місця роботи або 

кошти на проходження обстежень в закладах охорони здоров'я). 

Податкові зобов'язання осіб, що здійснюють 

самостійну діяльність  

(Steuerpflicht für Selbstständige) 

Податок з доходу 

(Einkommenssteuer)  

Особи, що займаються проституцією як самостійною діяльністю, 

отримують прибутки, що підлягають оподаткуванню; такі прибутки 

вважаються доходами від підприємницької діяльності. При цьому до них 

застосовуються ті ж правила, що й до підприємців усіх інших галузей. Це 

означає, що такі особи зобов'язані зареєструвати свою діяльність та 

щорічно подавати декларацію про доходи; розмір податку визначається 

залежно від отриманого доходу. З цієї причини обов'язковою є фіксація 

усіх доходів та видатків.  

У разі отримання незначних прибутків з доходу мова йде про мінімальний 

дохід, який не оподатковується, податок з доходу у такому випадку не 

сплачується. У 2017 році мінімальний дохід, що не оподатковується, 

складає приблизно 8 800 євро. 

У деяких федеральних землях до осіб, що займаються проституцією, 

застосовується спрощена процедура оподаткування (наприклад, так звана 

Дюссельдорфська процедура).  

Податок з обороту 

(Umsatzsteuer) 

Особи, що займаються проституцією як самостійною діяльністю, 

зобов'язані за певних умов сплачувати податок з обороту. Податок з 

обороту (наразі становить 19%) не стягується, якщо доходи за попередній 

рік склали менше 17 500 євро та, за попередньою оцінкою, не перевищать 

50 000 євро в поточному році.  

Промисловий податок 

(Gewerbesteuer) 



   

 17 

Промисловий податок стягується адміністраціями територіальних громад з 

підприємств, зареєстрованих на відповідній території. Особи, що 

займаються проституцією як підприємницькою діяльністю, також 

зобов'язані сплачувати промисловий податок з отриманого прибутку. 

Розмір промислового податку варіюється залежно від територіальної 

громади та застосовується, як правило, до прибутків певного розміру 

(вищих за 24 500 євро на рік).  

Податок на розваги 

(Vergnügungssteuer) 

В деяких містах та комунах з осіб, що займаються проституцією, стягується 

податок на розваги. Цей вид оподаткування може також застосовуватися 

до осіб, що займаються проституцією як самостійною діяльністю. Розмір 

відрахування залежить, наприклад, від «днів розваг» чи від «території 

розваг». 

Авансова сплата податків/податкова декларація 

(Steuervorauszahlung/Steuererklärung) 

Фінансове відомство на підставі очікуваних або отриманих раніше доходів 

визначає розмір авансового внеску з податку на доходи та промислового 

податку. Авансовий платіж здійснюється кожні три місяці. За деяких умов 

практика авансових платежів застосовується також до податку з обороту. 

Після закінчення календарного року обов'язковою є подача декларації про 

доходи та, за необхідності, декларації про сплату податку з обороту та 

промислового податку. На підставі поданої декларації фінансове 

відомство формує податкові повідомлення. У випадку неподання 

податкової декларації, оцінка доходів та оборотів здійснюється 

фінансовим відомством самостійно.  
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