Gyvenamosios vietos mokesčių inspekcijoje galite
pateikti pajamų mokesčių deklaraciją. Tokiu atveju,
atsižvelgiant į su Jūsų veikla susijusias išlaidas,
būtų sumažintas pajamų mokestis (vad. reklamos
išlaidos, pavyzdžiui, nuomos mokestis, kelionė iki
darbo vietos, prezervatyvai ir t.t.).

Mokesčių deklaracijas kartu su nustatyto pelno
ataskaita būtina perduoti mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu. Išskirtiniais atvejais juos galima
pateikti ir popierine forma.
Dokumentus elektronine forma galima pateikti
nemokamai www.elster.de/eportal. Čia rasite
detalią instrukciją apie naudotojo sąskaitos
sukūrimą.

Priklausomai nuo Jūsų veiklos priskyrimo tam tikrai
klasei, Jums skiriamas pajamų, verslo ir pridėtinės
vertės arba darbo užmokesčio mokestis.

3 Individuali veikla

PVM mokestis

Taikant mokesčius išskiriama, ar Jūs esate darbuotojas, darbdavys ar užsiimate individualia veikla.

Jei seksualines paslaugas siūlote individualiai, vadinasi, turite savo verslą. Tokiu atveju Jums taikomas
pajamų, pridėtinės vertės ir verslo mokestis.

Jūsų pajamos apmokestinamos PVM. PVM šiuo
metu yra 19%.
Skaičiuojant vertinimo pagrindą iš bruto pajamų
atimamas PVM mokestis.

1 Įžanga
Jeigu teikiate seksualines paslaugas, šiame lankstinuke pateikiama Jūsų mokestinių įsipareigojimų
apžvalga.
Pajamos, gaunamos iš Jūsų teikiamų seksualinių
paslaugų, yra apmokestinamos.

2 Veikla kaip darbuotojui arba darbdaviui
Prostitutės yra darbuotojos, jeigu jos yra įtraukiamos
į tvirtą organizaciją ir privalo laikytis vadovo
nurodymų dėl laiko, trukmės, vietos ir darbų atlikimo
būdo.
Jeigu Jūs įdarbintas (-a) kaip darbuotojas (-a), Jūsų
darbdavys privalo Jums mokėti atlygį.
Šiuo tikslu Jūs darbdaviui privalote pateikti mokesčių mokėtojo kodą, gimimo datą bei informaciją,
ar tai yra Jūsų pirmieji arba vieninteliai darbo santykiai.
Vokietijos federalinė centrinė mokesčių tarnyba
raštu Jums pateiks Jūsų mokesčių mokėtojo kodą.
Būtina sąlyga, kad vienintelė arba pagrindinė Jūsų
registruota gyvenamoji vieta būtų Vokietija. Jeigu
taip nėra, kreipkitės į mokesčių inspekciją.
Todėl Jūsų darbdavys privalo mokėti už Jus įstatymų
nustatytas socialinio draudimo įmokas (ligos,
pensijos ir nedarbo draudimas).
Pasibaigus kalendoriniams metams Jūs iš darbdavio
gausite užmokesčio mokesčių pažymą.

Kaip ir visiems savo verslą turintiems asmenims,
Jums taikomos šios mokestinės prievolės:


Mokesčių inspekciją informuokite apie savo
veiklos pradžią.
Mokesčių inspekcijoje gausite mokesčių
mokėtojo numerį.



Visas pajamas ir išlaidas būtina žymėti
kasdien.



Įrašus, sąskaitas, nuomos sutartis ir kitus
dokumentus būtina saugoti dešimt metų.

Mokesčių inspekcijoje privalote pateikti šias
mokesčių deklaracijas:


kas mėnesį (už prieš tai buvusį mėnesį):
PVM išankstinę registraciją



kas metus (už prieš tai buvusius metus):
PVM deklaraciją,
pajamų mokesčių deklaraciją
ir, jei būtina,
verslo mokesčių deklaraciją

Pavyzdys:
Jūs per vieną dieną gaunate 200 eurų už savo paslaugas. Iš šių 200 eurų išskaičiuojama 19% PVM. Tai
sudaro 31,93 euro
(200 eurų dalinama iš 119 dauginama 19 lygu 31,93
euro).
Jūs gaunate (bruto)
- 19% PVM

200,00 €
31,93 €

Neto suma

168,07 €

Jeigu Jūs turite išlaidų ir tai įrodantį dokumentą
(pavyzdžiui, sąskaitą arba nuomos sutartį) su papildomais PVM, šiuos mokesčius galite išskaičiuoti
kaip pirminį apyvartos mokestį.
Pavyzdys:
Per vieną dieną už kambarį mokate 50 eurų:
nuoma (neto)
+ 19% PVM
Bruto suma

42,02 €
7,98 €
50,00 €

Pagrindinė informacija:

Mokesčių inspekcijai privalote mokėti:
(Žemutinės Saksonijos ypatybės)
Pavyzdys:
PVM
- Pirminis apyvartos mokestis
mokėti

31,93 €
7,98 €
23,95 €

Pajamų mokestis
Skaičiuojant Jūsų pajamų mokestį, svarbus Jūsų
verslo veiklos pelnas:
Pajamos
- išlaidos
= pelnas
Išlaidos turi būti susijusios su Jūsų vykdoma veikla
(pavyzdžiui: nuomos mokesčiai, kelionė į darbą,
prezervatyvai).
Jums privalomas mokėti mokestis mokesčių
inspekcijos po pajamų deklaracijos ir informacijos
apie pelną pateikimo.

Verslo mokestis
Jeigu pelnas plius atitinkamai įskaitymai ir
nuskaitymai yra daugiau nei 24 500 EUR, taikomas
verslo mokestis.



Kilus klausimams, kreipkitės į vietinę mokesčių
inspekciją arba Žemutinės Saksonijos mokesčių
institucijų informacine karštąja linija.
Žemutinės Saksonijos informacinė karštoji linija

Info – Hotline
0800 – 998 0 997

Išleista:
Meklenburgo–Pomeranijos finansų ministerija
Schlossstrasse
9-11
Pirmadienis
– ketvirtadienis: 08:00–18:00
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08:00–15:00
Spaudos atstovybė
(Išskyrus šventines dienas)
Tel. 0385 / 588-4006
Internetinė svetainė: www.regierung-mv.de
El. paštas: presse@fm.mv-regierung.de
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