
1 Úvod 
Účelem tohoto letáčku je poskytnout 
provozovatelům živnosti prostituce a 
pronajímatelům míst pro prostituci přehled o 
tom, jak s jejich činností nakládá daňové právo.  

Obraty a příjmy provozovatelů živnosti 
prostituce a pronajímatelů ve čtvrtích červených 
luceren spadají pod zdanění podle všeobecně 
platných daňových zákonů. 

U zdanění je třeba rozlišit, zda se jedná o 
pronájem nebo pacht nebo samostatné 
provozování živnosti prostituce. 

Provozovatelé a pronajímatelé míst a vozidel 
pro prostituci často zastávají názor, že jim s 
prostitutkami/prostituty vzniká pouze pronájemní 
vztah. 

O zařazení podle daňového práva rozhoduje 
skutečná podoba smluvníhovztahu a podoba 
provozu. 

2 Provozovatel živnosti prostituce 

Provozovatelem je osoba, která navenek 
vystupuje jako majitel živnosti prostituce 
(například prostřednictvím odpovídající reklamy) 
a nabízí veškeré v daném místě zákazníky 
očekávané služby včetně obstarání služeb 
sexuálních. 

Povinnost záznamu 

Příjmy a výdaje musí být zaznamenávány 
jednotlivě, úplně, správně, včas a seřazeně. 
Příjmy a výdaje v hotovosti je třeba 
zaznamenávat denně.  
Záznamy a účetní doklady se musí uchovávat 
deset let. 

Povinnost daňového přiznání 

Finančnímu úřadu musíte odevzdat níže 
uvedená daňová přiznání: 

 měsíčně (za předchozí měsíc):  
- předběžné hlášení k dani z obratu 

- příp. jako zaměstnavatel hlášení o 
   dani z příjmu 

 ročně (za předchozí rok):  
- daňové přiznání k dani z obratu, 
- daňové přiznání k dani z příjmů, 
- zjišťování zisku 
- a případně 
  daňové přiznání k živnostenské dani 

Tato daňová přiznání se finančnímu úřadu 
odevzdávají elektronicky. V případě nouze 
mohou být podána i v papírové podobě. 
Elektronické odevzdání probíhá zdarma na 
www.elster.de/eportal. Tam najdete přesný 
návod k zřízení uživatelského konta. 

Daň z obratu 

Provozovatel je výkonným podnikatelem.  

Jemu se připočítávají veškeré obraty, které 
mají nějaký vztah k podniku. K tomu vedle 
obratů z pronájmu, vstupu, prodejenápojů a 
prodeje pomůcek patří také obraty prostitutky 

ze 100 %.  

Částky daně uhrazené na vstupu lze zohlednit 
jen v případě, že jsou k dispozici řádné došlé 
faktury. 

Daň z příjmu 

Zisky docílené provozovatelem podléhají jako 
příjmové položky z provozování živnosti dani z 
příjmu. 

Provozovateli se připočítávají veškeré příjmy, 
které mají nějaký vztah k živností prostituce. K 
provozním příjmům patří vedle příjmů z 
pronájmu, vstupu, prodeje nápojů a prodeje 
pomůcek také platby zákazníků prostitutkám ze 
100 %.  

Platby prostitutkám jsou provozní výdaje 
provozovatele.  

Pokud provozovatel neuvede jména osob 
působících v jeho podniku, může finanční úřad 
odepřít odpočet uhrazených výdajů jako 
provozní výdaje. 

Prostitutky mohou své služby hostům 
poskytovat jako subdodavatelé pro 
provozovatele nebo mohou být k provozovateli v 
pracovním poměru. 

Prostitutky jsou zaměstnanci, pokud jsou 
pevně začleněné do provozní organizace 
podniku a podléhají pokynům provozovatele co 
se týče času, trvání, místa a způsobu 
provedení. 

Živnostenská daň 

Činí-li zdanitelný zisk po zohlednění určených 
přirážek a odpočtů přes 24 500 € (výnos ze 
živnosti), počítá se i živnostenská daň.  

Daň ze mzdy a sociální pojištění 

Provozovatel musí jako zaměstnavatel odvádět 
finančnímu úřadu za své zaměstnance  
(prostitutky, personál u pultu, uklízečky, 
pořádkovou službu, domovníka)   daň ze mzdy. 
Elektronické charakteristiky pro odvod daně ze 
mzdy (ELStAM) zaměstnanců, na jejichž základě 
se zjišťuje výše daně ze mzdy, která má být 
odvedena, musí být předány prostřednictvím 
dálkového přenosu dat Ústřednímu spolkovému 
daňovému úřadu a převzaty na mzdové konto pro 
zaměstnance. 

Částky sociálního pojištění je třeba odvádět 
příslušné nemocenské pokladně zaměstnance. 

3 Pronájem prostitutce 

Za pronájem se označuje přenechání předmětu, 

většinou obytného prostoru, oproti platbě nájmu 

nebo jiné protislužbě. Vystupuje-li pronajímatel 

prostor navenek jako poskytovatel veškerých 

služeb, které tam lze očekávat (např. 

prostřednictvím reklamy), je třeba ho považovat 

za provozovatele (viz bod 2). 

Daň z obratu 

Pronájem podléhá povinnosti daně z obratu v 
případě, že 
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 se prostory pronajímají krátkodobě 
nebo  

 pronajímatel organizačními opatřeními 
usnadňuje nebo podporuje kontakt se 
zákazníky (např. místnost pro kontakt 
nebo navázání styků). 

Daň z příjmu 

Pronajímatel musí za své plnění prostitutkám 
vystavit fakturu nebo písemnou nájemní 
smlouvu. Kopii těchto podkladů je třeba 
uchovávat deset let. Faktura nebo nájemní 
smlouva musí obsahovat níže uvedené údaje: 

 plné jméno a plnou adresu pronajímatele a 

prostitutky, 
 daňové identifikační číslo pronajímatele, 
 datum vystavení, 
 pořadové číslo faktury, 
 druh a okamžik plnění, 

 odměnu a daňovou sazbu a z odměny 

odečtenou částku daně. 
Nevystaví-li pronajímatel fakturu nebo nájemní 
smlouvu nebo ji nevystaví včas nebo tyto 
podklady deset let neuchovává, může to 
finanční úřad stíhat peněžní pokutou jako 
přestupek. 

Pronajímatel dociluje v podstatě příjmů z 
pronájmu a pachtu. Pronajímatel musí 
respektovat uvedené předpisy.  
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Základní informace: 

 

Zdanění 

provozovatelů  
míst pro prostituci a  

-vozidel 

 

 
Brémy 

 
Hamburk 

 
Meklenbursko-Přední Pomořans 

 
Dolní Sasko 

 
Sasko-Anhaltsko 

    
Šlesvicko-Holštýnsko 

    

S dalšími otázkami se prosím obracejte 
na místní finanční úřad nebo na info - horkou 
linku finančních úřadů spolkové země Dolní 

Sasko. 

 

Info horká linka finančních úřadů spolkové země 

Dolní Sasko 

Info – Hotline 

 

0800 – 998 0 997 
 

pondělí - čtvrtek  8:00 - 18:00 hodin 
pátek    8:00 - 15:00 hodin 

(mimo zákonem dané svátky) 

 
 


