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الضرائب وفر لكم نظرة عامة حول ي من شأنه أن المنشور اهذ

 جنسية.إذا كنتم تقدمون خدمات  عليكم المفروضة
  من تقديم الخدمات الجنسية للضرائب. اإليراداتخضع ت

 كعاملين النشاطهذا  ممارستكمالتمييز بين يتم لألغراض الضريبية 

 لحسابكم الخاص.  مستقلكعمل أو براتب أو أجر،  وعامالت

والضريبة الدخل إما لضريبة  نشاطكمهذا التصنيف يخضع ل طبقًا

 .الرواتب واألجورضريبة لأو المبيعات وضريبة  التجارية
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 حينما وعامالت عاملينالدعارة  ومزاوالت مهنة مزاولويعتبر 

منشأة ل من النظام التشغيليثابت جزء بصفتهم  النشاطيمارسون هذا 

 يخصتعليمات مشغلي المنشأة فيما في ذلك إلى معينة ويخضعون 

 العمل.  وطريقة أداءوقت ومدة ومكان 

فإن  ،كعاملين وعامالت وفق هذا التعريف تمارسون مهنتكمإذا كنتم 

 ضريبة الرواتب واألجور عنكم.  بسدادرب العمل مكلفًا 

 تعريف الضريبيالعمل برقم ال يتعين عليكم لهذا الغرض إفادة رب

الخاص بكم وبتاريخ ميالدكم وبما إذا كانت هذه تعتبر عالقة العمل 

 كم. ديأو الوحيدة ل األولية

توافيكم مصلحة الضرائب االتحادية المركزية برقم التعريف 

، بمجرد أن تكونوا مسجلين في ألمانيا خطيًاالضريبي الخاص بكم 

بمحل سكن وحيد أو أساسي. إذا لم يكن األمر كذلك، يرجى االتصال 

 الضرائب المختص بشأنكم.  بمكتب

 كم فياشتراكاتقيمة  استقطاعيتعين على رب العمل عالوة على ذلك 

التأمينات االجتماعية )التأمين الصحي وتأمين المعاشات التقاعدية 

 بالنيابة عنكم. وتوريدهاضد البطالة(  والتأمين

في نهاية العام من رب العمل على بيان بضريبة الرواتب  تحصلون

 واألجور.

 مكتبضريبي عن ضريبة الدخل لدى القرار اإليمكنكم حينئذ تقديم 

المتعلقة  النفقاتبخصم الضرائب المختص بمحل إقامتكم والمطالبة 

ما يسمى بالتكاليف المرتبطة ) بنشاطكم من الدخل الخاضع للضريبة

 الواقياتبالعمل، مثالً اإليجارات أو تكاليف التنقل لمحل العمل أو 

 (... إلخالذكرية
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لحسابكم الخاص،  مستقلإذا كنتم تقدمون الخدمات الجنسية كعمل 

مفهوم ضريبة الدخل. حسب مسّجاًل  اتجاريً  نشاًطا تمارسونفإنكم 

ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لفي هذه الحالة يخضع نشاطكم 

 لضريبة التجارية. لوربما أيًضا 

وكحال جميع رواد األعمال تنطبق عليكم أيًضا الواجبات الضريبية 

 التالية: 

  يتعين عليكم إبالغ مكتب الضرائب ببدء النشاط الخاص

 بكم.

من مكتب  رقم الضريبيالسوف تحصلون على 

 الضرائب. 

  اإليرادات والنفقاتتسجيل كل  يوميًايتعين عليكم. 

  بتلك السجالت  لمدة عشر سنواتيتعين عليكم االحتفاظ

األخرى ذات  واإليصاالتوكذلك الفواتير وعقود اإليجار 

 الصلة. 

 يتعين عليكم تقديم اإلقرارات الضريبية التالية إلى مكتب الضرائب: 

 ضريبة لمسبق  تسجيل: )عن الشهر السابق( شهريًا

 المبيعات 

 إقرار سنوي بضريبة : )عن العام السابق( سنويًا

لضريبة إقرار باو ،بضريبة الدخلالمبيعات، وإقرار 

 إذا اقتضى األمر التجارية

بتلك اإلقرارات الضريبية مع  إلكترونيًايجب موافاة مكتب الضرائب 

، يمكن خاصة وجود صعوباتتحديد األرباح. في حاالت مستند 

 .تقديم تلك المستندات مطبوعة

يتم إرسال المستندات إلكترونيًا مجانًا عبر موقع 

www.elster.de/eportal شرًحا أيًضا  على هذا الموقع. تجدون

 مفصالً لكيفية إعداد حساب للمستخدم. 

 ضريبة المبيعات 

 %. 19تخضع إيراداتكم لضريبة المبيعات البالغ معدلها حاليًا 

يتم خصم قيمة ضريبة المبيعات من  الوعاء الضريبي،لحساب 

 (. الضريبةحسم إجمالي اإليرادات )قبل 

 :مثال

خصم ت. تقدمونهاعن خدمات في اليوم يورو  200تحصلون على 

ما يعادل  يورو وهو 200 أصل% من 19ضريبة المبيعات البالغة 

، 19وتضرب في  119يورو على  200يورو. )تقسم  31.93

 يورو( 31.93بنتيجة 

 يورو 200.00....................  (الضريبة شامل) أجركم

 يورو  31.93....................  مبيعات % ضريبة19 -

_________________________________ 

 يورو 168.07....................   صافيال المبلغ

 )الوعاء الضريبي(

إذا كانت لديكم نفقات متعلقة بنشاطكم وكانت اإليصاالت الخاصة 

مدرجة عليها قيمة  )مثالً: الفاتورة أو عقد اإليجار( بتلك النفقات

 القيمةضريبة المبيعات بشكل منفصل، يتسنى لكم خصم تلك 

 . مدخالتبوصفها ضريبة 

 :مثال

 يورو في اليوم عن غرفتكم.  50تدفعون 

 يورو 42.02....................   (صافيإيجار )

 يورو  7.98....................  مبيعات % ضريبة19+ 

_________________________________ 

 يورو  50.00....................   اإلجمالي المبلغ

 لمكتب الضرائب: ما يلي سداديجب عليكم إذًا 

 :مثال

 يورو 31.93....................   مبيعات ضريبة 

 يورو  7.98....................   مدخالتضريبة  -

_________________________________ 

 يورو  23.95....................   مستحق الدفع



 ضريبة الدخل

لحساب ضريبة الدخل الخاصة بكم يتعين مراعاة األرباح التي يدرها 

 نشاطكم التجاري:

 اإليرادات

 النفقات    -

 الربح   =

اإليجارات أو يجب أن تكون النفقات مرتبطة بنشاطكم )مثال: 

 (.الذكرية الواقياتتكاليف التنقل لمحل العمل أو 

تحديد األرباح الخاص بكم، ومستند بعد إرسال اإلقرار الضريبي 

  سدادها.عليكم  المفروضسيبلغكم مكتب الضرائب بقيمة الضرائب 

 الضريبة التجارية

للضرائب بعد حساب خصومات  ةح الخاضعارباأل زادتإذا 

حينها الضريبة  فتستحق يورو 24.500وإضافات معينة على 

 التجارية. 

 

 

 

 

مكتب التواصل مع إذا كان لديكم المزيد من االستفسارات، يرجى 

لمكاتب الضرائب على الخط الساخن االتصال الضرائب المحلي أو 

 في والية ساكسونيا السفلى:

 

 الخط الساخن 

 لمكاتب الضرائب في والية ساكسونيا السفلى

 )مجانًا( 0800 – 988 0 997هاتف: 

الخميس من الساعة الثامنة صباًحا حتى السادسة أيام اإلثنين حتى 

 مساءً 

 يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباًحا حتى الثالثة بعد الظهر

 )ما عدا أيام العطالت الرسمية(

 

 

 

 

 الناشر:

 وزيرة المالية في والية بريمن 

  المالية في والية هامبورغ الشؤون مصلحة 

 -إدارة الضرائب-

  فوربومرن-كلنبورغموزارة المالية لوالية 

 مكتب والية ساكسونيا السفلى لشؤون الضرائب 

 آنهالت -وزارة المالية لوالية ساكسونيا 

 هولشتاين-وزارة المالية لوالية شليزفيغ 
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 معلومات أساسية:

 

 الضرائب 

 على الخدمات الجنسية
 

 

 بريمن
 

 هامبورغ
 

 فوربومرن-مكلنبورغ
 

 ساكسونيا السفلى
 

 آنهالت-ساكسونيا
 

 هولشتاين-شليزفيغ
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