
1 Introducere 

În situația în care oferiți servicii sexuale, această 
broșură vă oferă o imagine de ansamblu cu privire 
la obligațiile dumneavoastră fiscale. 

Veniturile obținute din prestarea de servicii sexuale 
sunt supuse impozitării. 

Pentru impozitare trebuie să se diferențieze dacă 
între situația în care prestați această activitate în 
calitate de angajată, respectiv angajat sau de liber 
profesionistă / liber profesionist. 

În funcție de această clasificare a activității 
dumneavoastră se poate aplica impozit pe venit, 
impozit pe activitatea lucrativă și taxa pe valoarea 
adăugată sau impozitul pe salariu.  

2 Activitatea în calitate de angajată 
sau angajat  

Prostituatele dețin calitatea de angajate în situația 
în care sunt încadrate cu caracter permanent în 
organizația operațională a unei întreprinderi și dacă 
sunt supuse obligației de respectare a instrucțiunilor 
administratorului cu privire la intervalul, durata, 
locația și modalitatea de prestare a activității. 

În situația în care își desfășoară activitatea în 
calitate de angajată sau angajat, angajatorul se 
obligă să achite pentru dumneavoastră impozitul pe 
salariu.  

În acest scop trebuie să comunicați angajatorului 
dumneavoastră numărul dumneavoastră de 
identificare fiscală, precum și data nașterii și să 
comunicați dacă este vorba despre primul 
dumneavoastră raport de muncă, respectiv despre 
singurul raport de muncă.  

Numărul dumneavoastră de identificare fiscală vă 
este comunicat în formă scrisă de către Oficiul 
Federal Central pentru Taxe și Impozite. Condiția 
este aceea ca dumneavoastră fiți înregistrat în 
Germania cu locuință unică sau cu locuință 
principală. În caz contrar, vă rugăm să luați legătura 
cu administrația dumneavoastră financiară. 

În mod suplimentar, angajatorul trebuie să rețină și 
să achite pentru dumneavoastră contribuțiile legale 
la asigurările sociale (asigurarea de sănătate, de 
pensii și de șomaj). 

După încheierea anului calendaristic, veți primi din 
partea angajatorului dumneavoastră o adeverință cu 
privire la plata impozitului pe salariu. 

În acest context puteți depune o declarație cu privire 
la impozitul pe venit la administrația financiară de 
domiciliu și puteți invoca cheltuielile generate în 
asociere cu activitatea dumneavoastră pentru 
reducerea veniturilor obținute (așa-numite cheltuieli 
profesionale, de exemplu plata de chirii, deplasări la 
locul de muncă, prezervative etc.). 

3 Activitate profesională independentă 

În măsura în care oferiți servicii sexuale pe cont 
propriu, practicați o activitate în sensul prevederilor 
legale cu privire la impozitul pe venit. În acest caz 
sunt datorate impozitul pe venit, taxa pe valoarea 
adăugată și, dacă este cazul, impozitul pe activitatea 
lucrativă. 

La fel ca în cazul tuturor agenților economici, vă revin 
următoarele obligații financiare: 

 Informați administrația financiară despre 
începerea activității dumneavoastră. 
Administrația financiară vă pune la dispoziție 
un cod fiscal. 

 Fiecare venit și cheltuială în parte va fi 
consemnată zilnic.  

 Aceste consemnări, precum și facturi, 
contracte de închiriere și alte documente 
justificative trebuie arhivate pentru o 
perioadă de zece ani. 

 

La administrația financiară vor fi depuse următoarele 
declarații fiscale: 

 lunar (pentru luna anterioară):  
o declarație anticipată cu privire la taxa pe 
valoarea adăugată 

 anual (pentru anul precedent):  
o declarație anuală cu privire la taxa pe 
valoarea adăugată, 
o declarație cu privire la impozitul pe venit 
și, dacă este cazul, 
o declarație cu privire la impozitul pe 
activitatea lucrativă 

Aceste declarații fiscale trebuie comunicate 
administrației financiare în format electronic. În 
situații dificile, acestea pot fi depuse și în format 
tipărit. 
Comunicarea în format electronic se realizează 
gratuit la adresa www.elster.de/eportal. La 
această adresă regăsiți instrucțiuni exacte pentru 
configurarea unui cont de utilizator. 

Taxa pe valoarea adăugată  

Veniturile dumneavoastră sunt supuse taxei pe 
valoarea adăugată. Cota de impunere se cifrează în 
prezent la 19 %. Pentru determinarea bazei de calcul 
(BMG) va fi determinată taxa pe valoarea adăugată 
în funcție de veniturile brute. 

Exemplu: 
 

Încasați într-o zi suma de 200 € pentru serviciile 
dumneavoastră. Din această sumă de 200 € va fi 
calculată cota de 19 % cu titlu de taxă pe valoarea 
adăugată, ceea ce înseamnă 31,93 € 
(200 € împărțit la 119 ori 19 egal 31,93 €). 

 
Obțineți (brut)                                200,00 € 
- 19 % taxa pe valoarea adăugată     31,93 € 

 

Suma netă (BMG)                    168,07 € 
 
Dacă ați avut cheltuieli în asociere cu activitatea 
dumneavoastră și dacă ați recepționat în acest scop 
un document justificativ (de exemplu: factură sau 
contract de închiriere) cu taxa pe valoarea adăugată 
menționată distinct, dispuneți de posibilitatea de a 
deduce taxa respectivă cu titlu de TVA în avans. 

  

http://www.elster.de/eportal


Prostituierte – rumänisch (Juni 2019) 

Exemplu: 
Plătiți în una dintre zile pentru camera 
dumneavoastră 50 €: 
  

Chirie (net)                                       42,02 € 
+ 19 % taxa pe valoarea adăugată   7,98 € 
Suma brută                                      50,00 € 

 
Este datorată către administrația financiară suma 
de: 
Exemplu: 
 

Taxa pe valoarea adăugat              31,93 € 
 - TVA în avans                7,98 € 

de plată                                           23,95 € 

Impozit pe venit 

Pentru calcularea impozitului dumneavoastră pe 
venit prezintă relevanță profitul din activitatea 
dumneavoastră lucrativă:  
 

Venituri 
-  cheltuieli 

 

= profit  
 

Cheltuielile trebuie să fie asociate activității 
dumneavoastră (de exemplu: plata de chirii, 
deplasări la locul de muncă, prezervative etc.).  

Impozitul datorat de dumneavoastră vă este 
comunicat după transmiterea declarației 
dumneavoastră de impunere și calcularea profitului 
de către administrația financiară. 

 

Impozit pe activitatea lucrativă 

În măsura în care profitul fiscal, ținând cont de 
sumele intrate și decontate,  
depășește limita de 24.500 € (venit din activitatea 
lucrativă), este datorat și un impozit pe activitatea 
lucrativă.  
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Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să 

contactați biroul local de impozite. Veți găsi 

detaliile de contact și orele de deschidere ale 

birourilor fiscale:                

www.finanzamt.sachsen-anhalt.de  

 

Această broșură este disponibilă și pe site-ul 

Ministerul de finanțe:       

www.mf.sachsen-anhalt.de și acolo sub 

taxe  broșură, informații, formulare  Im-

pozitarea serviciilor sexuale. 

 

http://www.finanzamt.sachsen-anhalt.de/
http://www.mf.sachsen-anhalt.de/

