
1 Úvod 
 

Ak ponúkate sexuálne služby, má Vám tento 
leták ponúknuť prehľad o Vašich daňových 
povinnostiach. 

Príjmy z poskytovania sexuálnych služieb 
podliehajú zdaneniu. 

Za účelom zdanenia je potrebné rozlíšiť, či 
túto činnosť vykonávate ako zamestnankyňa, 
resp. zamestnanec, alebo ako samostatne 
zárobkovo činná osoba.  

V závislosti od zaradenia Vašej činnosti môže 
pritom vzniknúť povinnosť platenia dane 
z príjmov, živnostenskej dane a dane 
z obratu, alebo dane zo mzdy. 
 

2 Vykonávanie činnosti ako 
zamestnankyňa alebo zamestnanec  
 
Prostitútky/-ti sú zamestnankyňami/-cami, ak 
sú pevne začlenené/-í do organizácie podniku 
a podliehajú pokynom prevádzkovateľa 
ohľadne času, trvania, miesta a druhu výkonu. 

Ak ste zamestnaná/ý ako zamestnankyňa 
alebo zamestnanec, je Váš zamestnávateľ 
povinný odvádzať za Vás daň zo mzdy.  

Za týmto účelom musíte Vášmu zamestná-
vateľovi oznámiť Vaše daňové identifikačné 
číslo a Váš dátum narodenia a poskytnúť 
informáciu, či sa jedná o Váš prvý resp. jediný 
pracovný pomer. 

Vaše daňové identifikačné číslo Vám oznámi 
Spolkový centrálny daňový úrad písomne. 
Predpokladom toho je, že ste v Nemecku 
nahlásil/-a pobyt v jedinom byte alebo trvalý 
pobyt. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na Váš 
daňový úrad.  

Okrem toho Vám zamestnávateľ musí zrážať 
zákonné príspevky do sociálneho poistenia 
(zdravotné, dôchodkové poistenie a poistenie 
v nezamestnanosti) a tieto za Vás odvádzať. 

Po uplynutí kalendárneho roka dostanete od 
svojho zamestnávateľa potvrdenie o dani zo 
mzdy. 

Môžete potom podať daňové priznanie  
k dani z príjmov na daňovom úrade Vášho 
trvalého pobytu a uplatniť výdavky vzniknuté 
v súvislosti s Vašou činnosťou, ktoré znižujú 
Vaše príjmy (tzv. propagačné náklady, napr. 
platby nájomného, cesty do práce, kondómy 
atď).  

 

3 Činnosť samostatne zárobkovo 
činnej osoby 

 

Pokiaľ ponúkate sexuálne služby samostatne, 
ste prevádzkovateľom živnosti. V tomto 
prípade sa Vás týka daň z príjmu, daň 
z obratu a prípadne živnostenská daň. 

Tak, ako pre všetkých prevádzkovateľov 
živnosti, platia aj pre Vás nasledujúce daňové 
povinnosti:  

 Informujte daňový úrad o začiatku 
Vašej činnosti. 
Daňový úrad Vám pridelí daňové 
číslo. 

 Musíte si denne zaznamenať každý 
príjem a výdaj.  

 Tieto zaznamy, ako aj faktúry, nájom-
né zmluvy a ostatné doklady musíte 
uchovávať desať rokov. 

Daňovému úradu musíte doručiť nasledujúce 
daňové priznania: 

 mesačne (za predchádzajúci 
mesiac): predbežné prihlásenie dane 
z obratu 

 ročne (za predchádzajúci rok):  
ročné priznanie dane z obratu, 
priznanie dane z príjmu a prípadne 
priznanie živnostenskej dane 

Tieto daňové priznania musíte zaslať 
daňovému úradu spoločne s výpočtom zisku 
elektronicky. V núdzových prípadoch môžu 
byť tiež odovzdané v papierovej forme.  
Elektronické zaslanie sa uskutočňuje bez-
platne cez www.elster.de/eportal. Tam 
nájdete presný návod na zriadenie účtu 
užívateľa. 

Daň z obratu  

 
Vaše príjmy podliehajú dani z obratu. Sadzba 
dane je v súčasnosti 19%. Na zistenie 
vymeriavacieho základu je potrebné vypočítať 
daň z obratu z hrubých príjmov. 

Príklad: 
 

Počas jedného dňa dostanete za Vaše služby 
200 €. Z týchto 200 € je potrebné vypočítať 19 
% daň z obratu, t.j. 31,93 € 
(200 € delené 119 krát 19 rovná sa 31,93 €). 

 
Dostanete (brutto)         200,00 € 
- 19 % daň z obratu           31,93 € 

 

Suma netto                      168,07 € 

Ak ste mali na Vašu činnosť výdaje  a máte 
o tom doklad (napríklad: faktúru alebo 
nájomnú zmluvu) s extra uvedenou daňou 
s obratu, môžete túto daň odpočítať ako tzv. 
preddavok na daň.  

Príklad: 
 

Za jeden deň zaplatíte za svoju izbu 50 €. 
  

Nájomné (netto)         42,02 € 
 + 19 % daň z obratu                7,98 € 
 

Suma brutto                          50,00 € 

Daňovému úradu máte zaplatiť: 

Príklad: 
 

Daň z obratu                       31,93 € 
 - preddavok na daň               7,98 € 
 

zaplatiť                               23,95 € 

http://www.elster.de/eportal.


  Prostituierte – slowakisch (Juni 2019) 

Daň z príjmu 

 

Na výpočet dane z príjmu je dôležitý zisk 
z Vašej živnostenskej činnosti:  
 

Príjmy 
- výdaje 

 

= zisk  
 
Výdaje musia súvisieť s Vašou činnosťou 
(napríklad: platby nájomného, cesty do práce, 
kondómy).  
 
Daň, ktorú máte zaplatiť, Vám po odovzdaní 
daňového priznania a výpočtu zisku oznámi 
daňový úrad. 
 
 
Živnostenská daň 
 
Ak daňový zisk po pripočítaní a odčitaní 
určitých čiastok prevyšuje 24 500 €, musíte 
platiť aj živnostenskú daň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V prípade ďalších otázok sa obráťte, 
prosím, na miestny daňový úrad. 
Kontaktné údaje a úradné hodiny 
daňových úradov nájdete na stránke 
www.finanzamt.sachsen-anhalt.de . 
 
Túto brožúru nájdete aj na internetovej 
stránke Ministerstva financií na adrese 
www.mf.sachsen-anhalt.de  a tam v časti 
Dane --> Brožúry, informácie, formuláre --> 
Zdanenie sexuálnych služieb. 
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