
1  Sissejuhatus 
 

Kui osutate seksuaalteenuseid, siis peaks voldik 
andma teile ülevaate maksudega seotud kohustus-
test. 
 
Seksuaalteenuste osutamisest saadav tulu kuulub 
maksustamisele. 
 
Sõltuvalt teie tegevuse liigitamisest tuleb sellelt 
maksta kas tulumaksu, ettevõtlus- ja käibemaksu 
või üksikisiku tulumaksu. 
 
Maksustamisel tehakse vahet, kas tegutsete 
töövõtjana või füüsilisest isikust ettevõtjana. 

 
 
2  Tegutsemine naissoost või 
    meessoost töövõtjana  
 
Prostituudid on töövõtjad, kui nad kuuluvad kindlalt 
ettevõtte ärilisse organisatsiooni ja kui neile ko-
halduvad ettevõtte juhised, mis puudutavad aega, 
kestust, kohta ja tegevuse laadi. 

Kui nad on töövõtjatena tegevad, on tööandja ko-
hustatud maksma neile töötasu.  

Sel eesmärgil tuleb neil anda tööandjale oma mak-
sukohuslase ID, samuti teatada oma sünnikuupäev 
ja aadress, ning kas tegemist on nende esimese 
või ainukese töösuhtega.  

Nende maksukohuslase ID teatatakse neile kir-
jalikult föderaalse maksuameti poolt. Selle tingimus 
on, et nad on registreeritud Saksamaal ainsa 
eluaseme või peamise elukohaga. Kui see pole nii, 
siis pöörduge palun oma finantsameti poole. 
 
Lisaks peab tööandja pidama kinni ja tasuma sea-
dusega ettenähtud sotsiaalkindlustusmaksed (ravi-, 
pensioni- ja töötuskindlustus). 
 
alendriaasta lõpus saate tööandjalt üksikisiku tu-
lumaksu tõendi. 

 

Nad saavad seejärel esitada tulumak-

sudeklaratsiooni elukohajärgsesse maksukeskus-

esse ning kinnitada nende tegevusega tekkivad 

kulud sissetuleku vähenemisest (niinimetatud 

ettevõtlusega seotud kulud, näiteks üür, sõit tööle, 

kondoomid jne). 

3  Tegutsemine füüsilisest isikust ette-
võtjana (FIE) 

 

Kui osutate seksuaalteenuseid füüsilisest isikust 
ettevõtjana, siis on tegemist äriga. Sellisel juhul 
peate maksma tulu-, käibe- ja vajadusel ka ettevõt-
lusmaksu. 
 
Nagu kõigile ettevõtjatele, kehtivad ka teile järgmi-
sed maksukohustused. 
 

 Teavitage maksuametit tegevusega alus-
tamisest. 
Saate maksuametilt maksudeks per-
sonaalse viitenumbri. 
 

 Kõik eraldi tulud ja kulud tuleb iga päev 
üles märkida.  
 

 Neid märkmeid, samuti arveid, üürilep-
inguid ja teisi dokumente tuleb säilitada 
kümme aastat. 

 
Peate maksuametile esitama järgmised mak-
sudeklaratsioonid: 
 

 kord kuus (eelmise kuu kohta):  
käibemaksu eelteade; 
 

 kord aastas (eelmise aasta kohta):  
käibemaksu aastadeklaratsioon, 
tuludeklaratsioon 
ja vajadusel 
ettevõtlusmaksu deklaratsioon. 
 

 

Need maksutagastused tuleb edastada koos mak-
sustava kasumiga elektroonilisel kujul finantsa-
metisse. Erakorralistel juhtudel saab neid esitada 
ka paberil. 
Elektrooniline edastamine toimub tasuta 
veebilehe www.elster.de/eportal kaudu. Sealt 
leiate te täpsemad juhised kasutaja-konto loom-
iseks. 
 
 

Käibemaks  
 
Peate oma sissetulekutelt käibemaksu maksma. 
Hetke maksumäär on 19%.  
Maksubaasi kindlaks määramiseks tuleb 
brutotulust arvutada maha käibemaks. 

 

Näide 
 

Saate ühe päeva jooksul 200 eurot teenuste 
osutamise eest. 200 euro kohta tuleb arvutada 19% 
käibemaksu, mis on 31,93 eurot 
(200 eurot jagatud 119-ga korrutatud 19-ga võrdub 

31,93 eurot). 
 

Teie saate (bruto)         200,00 € 
– 19% käibemaksu           31,93 € 

 

Netosumma                      168,07 € 
 
Kui teil on olnud tegevusalaga seotud 
väljaminekuid ja teil on selle kohta olemas tõendid 
(näiteks arve või rendileping), kus käibemaks on 
eraldi välja toodud, siis saate need maksud nn 
ettemaksuna summast lahutada. 
 

Näide 
 

Maksate oma toa eest ühes päevas 50 eurot: 
  

üür (neto)                        42,02 € 
 + 19% käibemaksu                    7,98 € 
 

Brutosumma                             50,00 € 
 
 
 

http://www.elster.de/eportal
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Maksuametile tuleb maksta: 
 
 

Näide 
 

käibemaks                           31,93 € 
 – ettemaks                  7,98 € 
 

kokku                                    23,95 € 
 
Tulumaks 

 

Tulumaksu arvutamisel on oluline 
ettevõtlustegevusest saadav tulu.  
 

Tulud 
– kulud 

 

= kasum  
 
Väljaminekud peavad olema seotud teie 
tegevusalaga (näiteks: üür, sõidukulud, 
kondoomid).  
 
Teie tasutav maks teatatakse teile 
maksudeklaratsiooni ja maksustatava kasumi 
edastamisel finantsameti poolt. 

 
 
 
 

Ettevõtlusmaks 

Kui maksustatav kasum on lisaks kindlatele juurde- 
ja mahaarvestustele üle  
24 500 euro, siis suureneb ka ettevõtlusmaks.  
 
 









Täiendavate küsimuste korral pöörduge 
kohaliku finantsameti poole. Finantsametite 
kontaktandmed ja lahtiolekuajad leiate aadres-
silt www.finanzamt.sachsen-anhalt.de. 

Käesoleva brošüüri leiate ka rahandusministee-
riumi veebilehelt aadressil www.mf.sachsen-
anhalt.de ja seal menüüst Steuern (Maksud)    
 Broschüren (Brošüürid), Infos (Teave), For-
mulare (Blanketid)  Besteuerung sexueller 
Dienstleistungen (Seksuaalteenuste 
maksustamine). 
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