
1  Wprowadzenie 
 

Jeśli świadczy Pani / Pan usługi seksualne, ta 
broszura zawiera informacje, jakim podsta-wowym 
obowiązkom podatkowym Pani / Pan podlega.  
 
Przychody ze świadczenia usług seksualnych 
podlegają opodatkowaniu.  
 
Do celόw opodatkowania należy rozrόżnić, czy 
usługi świadczone są jako zatrudniony pra-cownik 
(stosunek pracy) czy jako osoba prowadząca sa-
modzielną działalność.  
 
Zależnie od w/w rozrόżnienia wpływy ze świ-
adczenia usług seksualnych mogą podlegać po-
datkowi dochodowemu od osόb fizycznych, podat-
kowi VAT, podatkowi od prowadzenia działalności 
gospodarczej i podatkowi od wynagrodzeń.  

 

 
2  Działalność jako pracownik 
 
Osoby świadczące usługi w zakresie prostytucji są 
pracownikami, jeśli są częścią organizacji jakiegoś 
zakładu i są zależne od poleceń prowadzącego 
ten zakład jeśli chodzi o czas, miejsce, okres, i 
rodzaj wykonywanej pracy.  
 
Jeśli według tej charakterystyki jest Pani / Pan 
pracownikiem, pracodawca jest zobowiązany od-
prowadzać dla Pani / Pana podatek od wynagrod-
zeń.  
 
Do tego celu musi Pani / Pan podać swojemu 
pracodawcy numer identifikacji podatkowej (ID - 
Nummer) oraz datę urodzenia oraz poinformować 
go, czy jest to Pani / Pana jedyny sto-sunek pracy.  
 
Numer identyfikacji podatkowej otrzymuje się 
pisemnie z Federalnego Centralnego Urzędu ds. 
Podatkowych (Bundeszentralamt für Steuern). 
Warunkiem jest, ze jest Pani / Pan zamel-dowany 
w Niemczech z jedynym / głόwnym miejscem 

zamieszkania. Jeśli tak nie jest, proszę się zwrόcić 
o pomoc do właściwego urzędu skarbowego.  
 
Ponadto pracodawca jest zobowiązany odpro-
wadzać dla Pani / Pana składki na cele socjalne 
(ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, od bezro-
bocia).  
 
Po upływie roku kalendarzowego otrzyma Pani / 
Pan od swojego pracodawcy zaświadczenie o 
wysokości odprowadzonych podatkόw i składek 
(Lohnsteuerbescheinigung).  
 
Wtedy może Pani / Pan złożyć we właściwym 
urzędzie skarbowym roczne zeznanie podat-kowe 
i uwzględnić koszty powstałe w związku ze świ-
adczoną pracą (koszty uzyskania przy-chodu, n. 
p.: czynsz, dojazdy do pracy, prezerwatywy itd.). 

 
3  Samodzielna działalność 

 

Jeśli oferuje Pani / Pan usługi seksualne sa-
modzielnie, prowadzi Pani / Pan działalność 
gospodarczą. Wtedy podlega Pani /Pan opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym, podatkiem VAT 
i podatkiem od działalności gospodarczej.  
 
Prowadzący działalność gospodarczą podlegają 
nastepującym obowiązkom:  
 

 Informowanie urzędu skarbowego o 
początku działalności. Z urzędu skar-
bowego otrzy-muje się numer podatkowy 
(Steuernummer).  

 Każdy przychόd i każdy wydatek należy 
zapisywać codziennie.  

 Te zapiski, tak jak i rachunki, umowy o 
wynajem oraz inne dokumenty należy 
przechowywać przez dziesięć lat.  

 

W urzędzie skarbowym należy złożyć:  

 każdego miesiąca (za ubiegły miesiąc): 
miesięczną deklarację VAT  

 rocznie ( za ubiegły rok): roczne zeznania 
podatkowe od podatku dochodowego, po-
datku VAT i podatku od działalności 
gospodarczej.  
 

 
Zeznania te należy wraz z obliczeniem zysku 
(przychόd minus wydatki = zysk / dochόd) 
przesłać elektronicznie do urzędu skarbowego. 
W wyjątkowych wypadkach można te doku-menty 
wysłać w formie papierowej.  
Wysyłka drogą elektroniczną jest bezpłatna 
poprzez portal www.elster.de/eportal. Tam 
znajdują się dokładne wskazόwki, w jaki 
sposόb założyć tam konto. 
 

Podatek VAT  

 
Pani /Pana przychody podlegają podatkowi VAT. 
Stawka podatku wynosi 19 %. Do oblicze-nia 
podstawy opodatkowania należy od przychodu 
brutto odliczyć VAT.  
 
Przykład:  
 
Otrzymał/-a Pani / Pan w ciągu jednego dnia 200 € 
za usługi. Z tych 200 € należy wyliczyć 19 % 
podatku VAT, czyli 31,93 € (200 € podzielić przez 
119 razy 19 rόwna się 31,93 €)  
 

Otrzymano (brutto)  200,00 €  
- 19 % VAT     31,93 €  
Netto (podstawa opod.)  168,07 € 
 

Jeśli poniosła / poniόsł Pani / Pan wydatki w 
związku z prowadzoną działalnością i ma Pani / 
Pan na to dowόd (n.p. rachunek lub umowę o 
wynajem), na ktόrym wyszczegόlniony jest po-
datek VAT, może Pani / Pan ten wyszczegόlniony 
podatek VAT odliczyć od swojej własnej kwoty 
VAT do zapłacenia - jako tak zwany podatek VAT 
naliczony. 
 
Przykład:  



  Prostituierte – polnisch (Juni 2019) 

 
Płaci Pani / Pan 50 € dziennie za pokόj:  

Czynsz (netto)     42,02 €  
+ 19 % podatku VAT        7,98 €  
Brutto      50,00 €  

 
Do urzędu skarbowego należy więc zapłacić:  

 
Przykład:  

Podatek VAT    31,93 €  
- Podatek VAT naliczony    7,98 €  
Do zapłaty    23,95 €  

 
 
Podatek dochodowy 

 

Do obliczenia wysokości podatku dochodowego 
potrzebne jest obliczenie zysku z działalno-ści 
gospodarczej:  
 

Przychody  
- Koszty / wydatki  
= Zysk  
 

Wydatki muszą być związane z wykonywaniem 
działalności (n.p.: koszty czynszu, dojazdu do 
miejsca pracy, prezerwatyw itd.)  
 
O wysokości podatku dochodowego do zapłacenia 
zostanie poinformowana Pani / Pan przez urząd 
skarbowy po złożeniu w nim zeznania 
podatkowego oraz obliczenia zysku. 
 

Podatek od działalności gospodarczej 

Jeśli zysk z działalności łącznie z pewnymi 
doliczeniami i odliczeniami przekracza rocznie 
kwotę 24.500 €, wtedy należy zapłacić też podatek 
od działalności gospodarczej. 
 



 

Jesli maja Panstwo dalsze pytania, prosze 
zwrocic sie do wlasciwego urzedu 
skarbowego. Dane kontaktowe i godziny 
otwarcia urzedow znajda Panstwo na stronie 
www.finanzamt.sachsen-anhalt.de.  
 
Te broszure znajda Panstwo rowniez na stronie 
internetowej ministerstwa finansow 
www.mf.sachsen-anhalt.de i dalej pod –> 
Steuern –>  Broschüren, Infos, Formulare  
Besteuerung sexueller Dienstleistungen 
(podatki –> broszury, informacje, formularze - 
opodatkowanie uslug seksualnych) 
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