
 

 

1 Увод 

Ако предлагате сексуални услуги, тази 
листовка трябва да Ви даде поглед върху 
Вашите данъчни задължения. 

Приходите от предоставяне на сексуални 
услуги подлежат на данъчно облагане. 

За целите на данъчното облагане се прави 
разлика между това, дали упражнявате 
дейността като нает работник или като 
самостоятелно заето лице. 

В зависимост от тази класификация на 
Вашата дейност, може да Ви бъде начислен 
данък общ доход, патентен данък и данък 
върху добавената стойност (ДДС) или 
подоходен данък.  

2 Дейност като нает работник  

По смисъла на трудовото законодателство 
проститутките са наети работници, ако са 
постоянно включени в производствената 
организация на сутеньор и изпълняват 
неговите указания по отношение на време, 
продължителност, място и вид на 
предлаганите услуги. 

Ако работите като нает работник, Вашият 
работодател е длъжен да внася за Ваша 
сметка подоходен данък. 

За целта Вие трябва да съобщите на 
работодателя си данъчния си номер и 
датата на раждането си и да дадете 
информация, дали това е Вашето първо, 
респ. единствено трудово правоотношение. 

Вашият данъчен номер ще Ви бъде 
съобщен писмено от Централната 
федерална данъчна служба. Условие за 
това е да сте адресно регистриран/а в 
Германия с единствено или основно 
жилище. Ако не е така, се обърнете към 
Вашата финансова служба. 

Освен това работодателят трябва да Ви 
удържа и да внася за Ваша сметка законни 
социални осигуровки (здравна и пенсионна 
осигуровка и осигуровка за безработица). 

След изтичане на календарната година 
трябва да получите от работодателя си 
удостоверение за внесения подоходен 
данък. 

След това можете да подадете във 
финансовата служба по местоживеене 
данъчна декларация за дължимия данък 
общ доход и да посочите разходите, 
свързани с дейността си, които са намалили 
общия Ви доход (така наречените рекламни 
разходи, напр. наеми, пътуване до 
работното място, кондоми и др.). 

3 Самостоятелна дейност 

Ако самостоятелно предлагате сексуални 
услуги, сте предприемач по смисъла на 
данъчното облагане с данък общ доход. В 
такъв случай дължите данък общ доход, 
данък върху добавената стойност (ДДС) и 
евентуално патентен данък. 

Както всички предприемачи, така и Вие 
имате следните данъчни задължения: 

 Информирайте финансовата 
служба за началото на Вашата 
дейност. 
Финансовата служба ще Ви издаде 
данъчен номер. 

 Всекидневно трябва да 
осчетоводявате всеки отделен 
приход и разход.  

 Счетоводните книги, както и 
фактурите, договорите за наем и 
другите финансови документи 
трябва да се съхраняват десет 
години. 

Трябва да подадете във Финансовата 
служба следните данъчни декларации: 

 месечно (за предишния месец):  
- предварителна декларация за 
дължимия данък върху добавената 
стойност (ДДС) 

 годишно (за предишната година):  
данъчна декларация за дължимия 
данък върху добавената стойност 
(ДДС), 
данъчна декларация за дължимия 
данък общ доход 
и евентуално данъчна декларация 
за дължимия патентен данък 

Тези данъчни декларации, заедно с 
изчислението на печалбата, се подават във 
Финансовата служба по електронен път. 
Ако това е невъзможно, декларациите 
могат да се подадат и на хартия. 
Електронното подаване на декларациите 
чрез уеб-сайта www.elster.de/eportal е 
безплатно. В сайта ще намерите точни 
указания за създаване на потребителски 
акаунт. 

Данък върху добавената стойност (ДДС) 

Вашите приходи подлежат на данъчно 
облагане с ДДС. В момента данъчната 
ставка е 19 %. За изчисляване на данъчната 
основа, от брутните приходи трябва да се 
извади дължимия ДДС. 

Пример: 
 

За Вашите услуги получавате дневно по 200 
€. От тези 200 € трябва да се извадят 19 % 
ДДС, което отговаря на 31,93 €  
(200 € делено на 119 и умножено по 19 е 
равно на 31,93 €). 

 
Получавате (бруто)         200,00 € 
- 19 % ДДС                      31,93 € 

 

Нетна стойност (данъчна основа)   168,07 € 
 
Ако имате разходи, свързана с дейността си 
и имате документ за тях (например: 
фактура или  договор за наем), в който на 

http://www.elster.de/eportal
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отделен ред е вписан платеният ДДС, от 
дължимия ДДС можете да извадите 
платения ДДС като предварително внесен 
данък. 

Пример:  
Всеки ден плащате по 50 € за стаята си: 
  

Наем (нето)                        42,02 € 
 + 19 % ДДС                               7,98 € 

Брутна стойност                     50,00 € 
 
В такъв случай трябва да платите във 
Финансовата служба: 
Пример: 
 

ДДС                                                    31,93 € 
 - предварително внесен данък          7,98 € 

За плащане                                       23,95 € 

Данък общ доход 

За изчисляване на Вашия данък общ доход, 
е важна печалбата от Вашата комерсиална 
дейност:  
 

приходи 
-  разходи 

 

= печалба  
 

Разходите трябва да са свързани с 
дейността Ви (например наеми, пътуване 
до работното място, кондоми).  

След като подадете данъчна декларация и 
изчисление на печалбата си, финансовата 
служба ще Ви съобщи размера на данъка, 
който трябва да платите. 

Патентен данък 

Патентен данък ще бъде начислен, ако 
облагаемата печалба е повече от 24 500 
евро (печалба от дейността), като се вземат 
предвид приходите и разходите. 
.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издател: 
 

 Сенатор по финанси, Бремен 

 Финансова служба Хамбург 
- Управление на данъци - 

 Финансово министерство на провинция 
Мекленбург-Предна Померания 

 Регионална данъчна служба Долна 
Саксония 

 Финансово министерство на провинция 
Саксония-Анхалт 

 Финансово министерство на провинция 
Шлезвиг-Холщайн 

 
 
 

 

Основна информация: 
 

Данъчно 
облагане на 
сексуални 

услуги  

 

  
Бремен 

 
Хамбург 

 
Mекленбург-Предна Померания 

 
Долна Саксония 

 
Саксония-Анхалт  

    
Шлезвиг-Холщайн 

 

За допълнителни въпроси, моля, свържете 
се с местния данъчен офис. Данните за 
контакт и работното време на данъчните 
служби могат да бъдат намерени на  
www.finanzamt.sachsen-anhalt.de  

 

Тази брошура е на разположение на 
интернет страницата на Министерството на 
финансите при www.mf.sachsen-anhalt.de 
и там под данъци  Брошури, 
информация, формуляри  Данъчно 
облагане на сексуалните услуги. 

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

