Informace o pojištění a daních u poskytování sexuálních služeb

Stav: 2017

Samostatně výdělečná činnost v Rakousku
Roční zisk:
pod € 730,-

€ 731 do
~ € 5.100,-

~ € 5.100 do
€ 11.000,-

nad
€ 11.000,-

příjmy nad €
15.000,-

Povinnost vedení evidence příjmů a výdajů:

nutná jako
důkaz, že
nedošlo k
překročení
uvedené
částky.

nutná jako
důkaz, že
nedošlo k
překročení
pojišťovací
hranice.

nutná jako
důkaz, že
nedošlo k
překročení
daňové hranice.
Slouží také k
výpočtu
příspěvků SVA.

nutná k výpočtu
ročního příjmu.
Slouží také k
výpočtu
příspěvků SVA.

Registrační
pokladna eviduje
všechny
hotovostní
příjmy. Slouží k
výpočtu daňové
a pojišťovací
povinnosti.

DAŇOVÉ ČÍSLO
Formulář: Verf24

REGISTRAČNÍ
POKLADNA

SVA – registrace
nad pojišťovací
hranicí: Přihláška
do pojištění pro
svobodná
povolání

DAŇOVÉ ČÍSLO

DANĚ

DANĚ

SVA – povinné
pojištění

SVA – povinné
pojištění

Povinné registrace:
DAŇOVÉ ČÍSLO
Formulář: Verf24

x

SVA – registrace
pod pojišťovací
hranicí: Přihláška
do pojištění pro
svobodná
povolání

DAŇOVÉ ČÍSLO
Formulář: Verf24

SVA – registrace
nad pojišťovací
hranicí: Přihláška
do pojištění pro
svobodná
povolání

SVA – nad
pojišťovací
hranici

K úhradě:

x

x

SVA – povinné
pojištění
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Daně v Rakousku:
Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma
způsoby:
1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto
případě musí jejich přihlášení provést provozovatel podniku. Další informace o této variantě
zdanění naleznete na domovské stránce Ministerstva financí – www.bmf.gv.at
2) SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků je obsahem
tohoto informačního materiálu.
Po zahájení Vaší samostatně výdělečné činnosti máte jeden měsíc na její
ohlášení na místně příslušném finančním úřadě. K nahlášení je zapotřebí
vyplněný formulář Verf 24 (dostupný on-line nebo na přímo na Finančním
úřadě), který finanční úřad poté orazítkuje.
Důležité: nechte si vyhotovit kopii orazítkovaného formuláře! Slouží jako
doklad, který můžete předložit v případě kontroly.
___________________________________________________________

Příjmy:
Od 01.01.2016 platí v Rakousku povinnost vystavovat účtenky. To znamená, že každému
zákazníkovi musí být vystavena účtenka. Tato povinnost platí pro každou přijatou hotovostní
platbu. Nevystavení dokladu je trestné.
S pomocí bločků příjmových pokladních dokladů (Kassabuch) lze účtenky rychle vystavovat.
Přjmové pokladní doklady (Kassabuch) jsou k dostání v papírnictvích. Důležité je dát
zákazníkovi originál a u sebe v bločku si ponechat (propisovací) kopii.
Doklad musí obsahovat následující náležitosti:
Po sobě jdoucí číslo (1, 2, 3, …)
Přijatou částku
Označení podnikatele (např. umělecké jméno)
Označení služby
Den vystavení dokladu / datum
Podpis
Fortlaufende Nr.: 1
Netto EUR
z.B.:€ 70,Doklady
+
%MwSt./EUR
/
Gesamt EUR
€ 70,musí být
EUR in Worten: /
7 let
Von: /
uchovává
Für: Jasmin (Künstlername)
ny!
Massage , 30 Minuten
Ort/Datum: 12.02.2016, Linz
Unterschrift:

Výdaje:
Účtenky, vyúčtování a faktury (jejich originály) si ponechávejte a uschovávejte!
Například:
 Příspěvky na sociální pojištění
dálniční známky…..
 Nájem (pracovní prostory)
 Pracovní oděv a doplňky

• Náklady na cesty, poh. hmoty,
• Náklady na pořízení registrační kasy
• Nákup kondomů
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Příjmy – výdaje – výpočet:
Veškeré příjmy za daný rok minus
veškeré doložitelné výdaje za daný rok

Příklad:
Příjmy
Výdaje

€ 18.000,- € 3.000,-

= zisk ke zdanění

Zisk

€ 15.000,-

Důležité: daňově uznatelné jsou jen takové výdaje, které souvisejí s výkonem Vaší
výdělečné činnosti. (Soukromé výdaje, jako např. pronájem bytu, nelze uplatnit).
NEBO:
Možnost uplatnění provozního paušálu v daňovém přiznání:
V tomto případě pak není zapotřebí uchovávat a schraňovat výdajové doklady.
Veškeré příjmy daného roku
mínus 12% (uplatnění paušálu namísto uznatelných nákladů)
mínus příspěvky na sociální pojištění
= zisk ke zdanění

Příklad:
Příjmy
€ 18.000,- 12%
-€ 2.160,- SVA- platby -€ 4.300,= zisk
€ 11.540,-

Výše daně
€ 1,- až 11.000,- NEMUSÍ být zdaněno
od € 11.000,- musí být zisk zdaněn
Příklad: Roční zisk ve výši € 15.000 = částka, o kterou zisk
převyšuje nezdanitelnou hranici € 11.000 představuje
faktický zisk a tedy ke zdanění připadá € 4.000.
Související pásma daňového zatížení:
EUR 0,-- až EUR 11.000,-Od EUR 11.000,01 do EUR 18.000,-Od EUR 18.001 do EUR 30.000,-Od EUR 30.000,01 do EUR 60.000,-Od EUR 60.000,01 do EUR 90.000,--







žádná daň z příjmu
25 % daň z příjmu
35 % daň z příjmu
42% daň z příjmu
48% daň z příjmu

DŮLEŽITÉ:
Kolik a od jaké hranice musíte v Rakousku zaplatit na daních záleží na tom, zda pro Vás v
Rakousku platí omezená (přihlášený pobyt kratší 6 měsíců = od daně osvobozená částka
ročního zisku do výše 2.000 €) nebo neomezená daňová povinnost (přihlášený pobyt nad 6
měsíců = od daně osvobozená částka ročního zisku do výše 11.000 €)! O neomezenou
daňovou povinnost lze zažádat. Další informace obdržíte u daňových poradců nebo v
uvedených poradných.
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Registrační kasa:
Od ročního obratu vyššího než € 15.000,- (pokud hotovostní
příjmy přesáhnou částku € 7.500,- ) platí pro veškeré hotovostní
příjmy od zákazníků povinnost je evidovat v elektronické registrační
pokladně. Platby bankomatní nebo kreditní kartou se také
započítávají do hotovostních příjmů. Bez ohledu na výši Vašeho
obratu je nutné zákazníkovi vždy vystavit doklad o platbě – účtenku
(viz informace na straně 1). Kopie nebo průpis dokladu o platbě
musí být uchováván. Zákazník je povinnen si doklad o platbě převzít
a opustit s ním provozovnu.
Zákazník si musí doklad o platbě převzít a opustit s ním provozovnu.
Pořizovací náklady na registrační pokladnou nesete vy sami. Registrační pokladna bude od
roku 2017 vyžadovat předepsaný bezpečnostní systém. Doporučujeme Vám, abyste při
pořízení registrační pokladny věnovali pozornost tomu, zda odpovídá zákonem stanoveným
standardům. Pořízení, resp. přenastavení „jednoduché“ registrační pokladny se bude
pohybovat předběžně mezi € 400,- a € 1.000,- . V daňovém přiznání je možnost odepsat €
200 z pořizovacích nákladů na registrační kasu.
Existuje také možnost online registrační pokladny. Tento systém je možno provozovat na
osobních počítačích, tabletech a chytrých telefonech a některé firmy nabízejí také jeho
(částečně) bezplatnou verzi. Na trhu existují také USB-registrační pokladny, které je možno
provozovat na vlatních osobních počítačích. Nutné tiskárny jsou k dostání v různých
velikostech a cenách.
Pokud nesplňujete předpoklady pro vedení registrační pokladny, ale ani nevydáváte doklady
o přijatých platbách, jedná se o trestný čin.

Registrační pokladna a domovní a hotelové návštěvy:
Osoby samostatně výdělečně činné, které poskytují svoje služby mimo provozovnu nejsou
povinné svůj obrat zanášet do registrační pokladny okamžitě, nýbrž až po návratu do
provozovny. Je nutné dbát na to, aby byl zákazníkovi vystaven doklad o platbě a Vám zbyla
jeho kopie (průpis), kterou si uschováte.

Jak bude probíhat kontrola?
Zákazník má za povinnost si Vámi vystavený doklad uschovat a opustit s ním provozovnu
(studio, veřejný dům,….). Pokud se zákazník při opuštění provozovny při kontrole řádně
prokáže dokladem o platbě z registrační kasy, lze usuzovat, že proběhla registrovaná platba.
Pakliže se zákazník dokladem neprokáže, může dojít ke kontrole toho, zda v provozovně k
evidenci platby za služby v registrační kase skutečně došlo a zda je k dipsozici průpis (kopie)
dokladu o platbě.
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Pojištění:
Samostatně výdělečná činnost je pojišťovacímu ústavu nahlášena prostřednictvím
„prohlášení k pojištění „ (pro svobodná povolání).
Finanční úřad pak zasílá pojišťovacímu ústavu oznámení o dani z příjmu. V případě, že
prohlášení k pojištění nebylo u pojišťovacího ústavu učiněno, může dojít ke zpětnému
naúčtování plateb.

Povinné pojištění zahrnuje následující tři oblasti a hmotné zabezpečení osob samostatně
výdělečně činných :
 důchodové pojištění
 zdravotní pojištění
 úrazové pojištění
 hmotné zabezpečení osob samostatně výdělečně činných
Jako základ pro výpočet sociálního pojištění slouží pojišťovacímu ústavu dosažený zisk
vypočtený finančním úřadem (navýšený o předepsané příspěvky sociálního pojištění).

Povinné pojištění je povinností od pojišťovací (příjmové) hranice ve € 5.108.40 (stav k roku
2017) i v případě, kdy už máte v Rakousku nebo jiném státě jiné pojištění uzavřené. U
pojištění, narozdíl od daní, neexistuje žádný od pojištění osvobozený základ. To znamená, že
pokud je dosaženo příjmu nad pojišťovací hranici, představuje zhruba 28% (stav k roku 2017)
z celkového ročního příjmu výši pojišťovacích příspěvků. K této částce je navíc měsíčně
přičítáno € 9,33 (stav k roku 2017) za úrazové pojištění

Pokud se příjmy pohybují pod hranicí pro pojištění, je možné u pojišťovacího ústavu uzavřít
dobrovolné pojištění („Opting-in“). Náklady na toto pojištění činí měsíčně zhruba €50.
Příklady:
Finančním úřadem oznámený zisk ve výši € 7.000,= přesahuje hranici pro pojištění
= povinné pojištění
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finančním úřadem oznámený zisk ve výši € 3.000,= nedosahuje hranice pro pojištění
= nevzniká nutnost povinného pojištění
Důležité: při vyplňování pojišťovacího formuláře je nutno zadat, zda se nacházíte pod nebo
nad hranicí pro pojištění. Za uvedení nepravdivých údajů hrozí pokuta!
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Výpočet:
Daně:
Předběžnou výši Vašeho daňového zatížení si můžete sami vypočítat na stránkách Ministerstva
financí nebo můžete využít (placeného) daňového poradenství.

Pojištění:
O svém pojištění u SVA se můžete informovat telefonicky a měsíční náklady na pojištění si
můžete spočítat na domovských stránkách SVA.

Přehled zaokrouhlených ročních a měsíčních nákladů na sociální pojištění a
daně:
roční zisk*
4.000 €
5.000 €
6.000 €
7.000 €
8.000 €
9.000 €
10.000 €
11.000 €
12.000 €
13.000 €
14.000 €
15.000 €
16.000 €
17.000 €
18.000 €
19.000 €
20.000 €

roční daň

250 €
500 €
750 €
1.000 €
1.250 €
1.500 €
1.750 €
2.100 €
2.450 €

měsíční daň

21 €
42 €
63 €
83 €
104 €
125 €
146 €
175 €
204 €

roční pojištění

1.509 €
1.789 €
2.069 €
2.349 €
2.629 €
2.909 €
3.189 €
3.469 €
3.749 €
4.029 €
4.309 €
4.589 €
4.869 €
5.149 €
5.429 €
5.709 €

měsíční
pojištění
126 €
149 €
172 €
196 €
219 €
242 €
266 €
289 €
312 €
336 €
359 €
382 €
406 €
429 €
452 €
476 €

ročně
celkem

měsíčně
celkem

1.509 €
1.789 €
2.069 €
2.349 €
2.629 €
2.909 €
3.189 €
3.719 €
4.249 €
4.779 €
5.309 €
5.839 €
6.369 €
6.899 €
7.529 €
8.159 €

126 €
149 €
172 €
196 €
219 €
242 €
266 €
310 €
354 €
398 €
442 €
487 €
531 €
575 €
627 €
680 €

*v této tabulce nejsou k ročnímu zisku připočítány náklady na příspěvky sociálního
pojištění.
Přehled vyplývajících ročních a měsíčních nákladů se vztahuje k lednu 2016. Roční zisk přesahující €
20.000 není v tabulce uveden. Obsah tabulky byl převzat a spočítán z dat Finančního úřadu (tabulka
daně z příjmu Ministerstva financí) a z dat Ústavu sociálního pojištění (zaokrouhlené částky
příspěvkové kalkulačky). V případě dalších dotazů se, prosím obracejte na některé z uvedených
poradenských center

Nároky na úplnost nebo správnost údajů jsou vyhrazeny.
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Bei Fragen können Sie sich an
folgende Beratungseinrichtungen
wenden:
Graz (Steiermark):

Linz (Oberösterreich):

SXA Info - Information und Beratung für
Sexarbeiterinnen und Multiplikatorinnen
Lendplatz 38
A- 8020 Graz
română, magyar 0650/59 07 355
slovensky, cesky 0681/10 30 58 68
deutsch, englisch 0699/12 26 23 19
 www.frauenservice.at

Beratungsstelle LENA
Steingasse 25/II. Stock
A-4020 Linz
 0043/732/775508
@ lena@caritas-linz.at
 www.lena.or.at

Innsbruck (Tirol):
iBUS – Innsbrucker Beratung und
Unterstützung für Sexarbeiter_innen
Schöpfstraße 19
A-6020 Innsbruck
 0043/660/4757345
@ ibus@aep.at
 www.aep.at/beratungsstelle/ibus/

Salzburg:
PIA - Information und Beratung für
Sexarbeiterinnen
Griesgasse 2/Stiege 3, 1. Stock
A-5020 Salzburg
 0664/2544445
@ projekt-pia@frau-und-arbeit.at
www.frau-und-arbeit.at

maiz - Autonomes Zentrum von und für
Migrantinnen
Scharitzerstraße 6-8
A-4020 Linz
 0732 / 77 60 70 12
@ sexwork@maiz.at
 www.maiz.at

Wien:
SOPHIE Bildungsraum für Prostituierte
Oelweingasse 6-8
A-1150 Wien
 0043/1/897 55 36
@ sophie@volkshilfe-wien.at
 www.sophie.or.at
LEFÖ/TAMPEP Österreich
Kettenbrückengasse 15/II/4
A-1050 Wien
 0043/1/581 18 81
@ tampep@lefoe.at
www.lefoe.at; www.tampep.eu
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