
1  Ievads 
 

Ja Jūs piedāvājat seksuālus pakalpojumus, tad šis 
buklets sniedz Jums pārskatu par Jūsu nodokļu 
maksātāja pienākumiem. 
 
Ienākumi no seksuālu pakalpojumu sniegšanas ir 
aplikti ar nodokli. 
 
Atkarībā no Jūsu tarifikācijas Jums ir jāmaksā vai 
nu ienākumu nodoklis, rūpala nodoklis, apgrozīju-
ma nodoklis vai darba algas nodoklis. 
 
Nodokļu likme ir atkarīga no tā vai Jūs darbojaties 
kā darba ņēmēja, attiecīgi, darba ņēmējs vai arī kā 
pašnodarbinātais/pašnodarbinātā. 

 
 
2  Darba ņēmēja vai 
    darba ņēmējas darbiba  
 
Prostitūtas ir darba ņēmēji, ja tās ir pastāvīgi 
iekļautas uzņēmuma organizācijā un ir pakļautas 
uzņēmuma vadītāja rīkojumiem attiecībā uz izpil-
des laiku, ilgumu, vietu un veidu. 

Ja atbilstīgi iepriekš minētajam Jūs esat nodar-
bināts vai nodarbināta kā darba ņēmējs vai darba 
ņēmēja, Jūsu darba devēja pienākums ir iemaksāt 
par Jums algas nodokli.  

Šim nolūkam Jums savam darba devējam ir jāpa-
ziņo nodokļu identifikācijas numurs, kā arī dzimša-
nas datums un tas jāinformē, vai tās ir Jūsu 
primārās vai vienīgās darba attiecības.  

Jūsu nodokļa identifikācijas numuru Jums 
rakstveidā paziņo Federālais centrālais nodokļu 
dienests (Bundeszentralamt für Steuern). 
Priekšnoteikums ir, ka Jūs Vācijā esat reģistrējis/-
usi vienīgo dzīvesvietu vai galveno dzīvesvietu. Ja 
tā nav, lūdzu, vērsieties savā finanšu pārvaldē. 
 

Turklāt darba devējam ir jāietur un jānomaksā 
likumā noteiktās sociālās garantijas (veselības-, 
pensiju- un bezdarba apdrošināšana). 
 
Pēc kalendārā gada beigām Jūs saņemsiet no 
sava darba devēja algas nodokļa pārskatu. 
 

Pēc tam Jūs varat savai dzīvesvietai piekritīgajā 
finanšu pārvaldē iesniegt iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa deklarāciju un uzrādīt saistībā ar Jūsu 
nodarbošanos radušās, ienākumu mazinošās 
izmaksas (tā dēvētie darba izdevumi, piem., īres 
maksājumi, braukšana uz darbu, kondomi utt.). 

 

3  Strādāšana kā pašnodarbinātajam 
 

Ja seksuālos pakalpojumus Jūs sniedzat kā 
pašnodarbināta persona, tad veicat rūpalu. Šādā 
gadījumā ir jāmaksā ienākumu nodoklis, apgro-
zījuma nodoklis un eventuāli arī rūpala nodoklis. 
 
Kā jau uz visiem aroda veicējiem, arī uz Jums 
attiecas šādi likumā noteikti nodokļa maksātāja 
pienākumi. 
 

 Informējiet Valsts ieņēmumu dienestu par 
Jūsu saimnieciskās darbības uzsākšanu. 
No Valsts ieņēmumu dienesta Jūs saņem-
siet nodokļu maksātāja numuru. 

 Visi atsevišķie ieņēmumi un izdevumi ir 
jāpieraksta katru dienu.  

 Šie pieraksti, kā arī rēķini, īres līgumi un 
citas kvītis ir jāuzglabā desmit gadus. 
 

 
Valsts ieņēmumu dienestā Jums ir jāiesniedz 
šādas nodokļu deklarācijas: 
 

 ik mēneša (par iepriekšējo mēnesi):  
Apgrozījuma nodokļa –iepriekšējs pietei-
kums 
 

 ik gada (par iepriekšējo gadu):  
Apgrozījuma nodokļa gada deklarācija, 
ienākuma nodokļa gada deklarācija 
un iespējams 
arī rūpala nodokļa gada deklarācija 
 

 
Šīs nodokļu deklarācijas kopā ar peļņas aprēķinu 
ir elektroniski jānosūta finanšu pārvaldei. 
Izņēmuma gadījumos tos var iesniegt papīra 
formā. 
Elektronisko iesniegšanu veic bez maksas 
vietnē www.elster.de/eportal. Tur Jūs atradīsiet 
precīzu pamācību lietotāja konta ierīkošanai. 
 

Apgrozījuma nodoklis  

 
Jūsu ienākumiem ir piemērojams apgrozījuma no-
doklis. Šobrīd nodokļu likme ir 19%.  
Lai noteiktu ar nodokļiem apliekamās summas 
novērtēšanas pamatu (BMG), no bruto ieņēmu-
miem ir jāatrēķina apgrozījuma nodoklis. 
 

Piemērs: 
 

Par Jūsu pakalpojumiem vienā dienā Jūs saņemat 
200 €. No šiem 200 €  ir jāaprēķina 19% apgrozīju-
ma nodoklis, tas atbilst 31,93 € 
(200 € dalīts ar 119 reiz 19 vienāds ar 31,93 €). 

 
Jūs iegūstat (bruto)               200,00 € 
- 19% ieņēmuma nodoklis    31,93 € 

 

Neto ienākumi                           168,07 € 
 
 
Ja Jums ir izdevumi, kas saistīti ar Jūsu saimnie-
ciskās darbības veikšanu, un Jums un ir doku-
ments, kas to apstiprinātu (Piemēram: rēķins vai 
īres līgums) ar papildu apgrozījuma nodokli, šo 
nodokli var novilkt kā tā saukto priekšnodokli.  
 
 

 
 

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

Vienā dienā Jūs maksājat par istabu 50 €: 
  

īre (neto)                               42,02 € 
 + 19% apgrozījuma nodoklis          7,98 € 
  

bruto ienākumi                       50,00 € 
 
Valsts ieņēmumu dienestā Jums ir jāmaksā: 
 

Piemērs: 
 

Apgrozījuma nodoklis                  31,93 € 
 - Priekšnodoklis              7,98 € 
 

jāmaksā                                        23,95 € 
 
 
Ienākumu nodoklis 

 

Lai aprēķinātu ienākuma nodokli ir nepieciešams 
zināt Jūsu peļņu no veiktās saimnieciskās 
darbības:  
 

Ieņēmumi 
- Izdevumi 

 

= Peļņa  
 
Izdevumiem ir jābūt saistītiem ar Jūsu nodarboša-
nos (Piemēram: Īres maksa, ceļa izmaksas uz 
darbu, prezervatīvi).  
 
Pēc tam, kad esat iesniedzis/-gusi nodokļu de-
klarāciju un peļņas aprēķinu, finanšu pārvalde 
Jums paziņo maksājamā nodokļa apmēru. 

 

Uzņēmējdarbības nodoklis 

Ja ar nodokļiem apliekamā peļņa, kurā ir ņemti 
vērā noteikti pieskaitījumi un atskaitījumi, sasniedz 
EUR 24 500, ir jāmaksā uzņēmējdarbības 
nodoklis.  
 



 
Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties 
ar vietējo nodokļu pārvaldi. Nodokļu pārvalžu 
kontaktinformāciju un darba laikus var atrast 
interneta vietnē www.finanzamt.sachsen-
anhalt.de . 

Šo brošūru Jūs varat atrast arī Finanšu mi-
nistrijas interneta vietnes www.mf.sachsen-
anhalt.de sadaļā Nodokļi  Brošūras, in-
formācija, veidlapas  Seksuālo pakalpojumu 
aplikšana ar nodokļiem. 
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