Cinsel Hizmetlerde sigortalama ve vergilendirme ile ilgili bilgi

Güncelleme: Temmuz 2014

Avusturya'da vergiler:
Resmi ruhsatlı genelevlerin işletimi için vergi yasası itibariyle 2 tür bulunmaktadır.
1) Seks işçilerinin SERBEST OLMAYAN ÇALIŞMASI: Bu kişiler çalıştırıldıkları kişi tarafından kayıt
edilir. Bu vergi türü ile ilgili bilgi için yetkili vergi dairesi ile iletişime geçmenizi rica ederiz.
2) Seks işçilerinin SERBEST ÇALIŞMASI: Bu bilgilendirme broşürü, bu konuyu ele alır.
Bağımsız çalışmaya başlandığından itibaren bu durumu sizin için yetkili olan
vergi dairesine (FA) bildirmeniz için bir ay süreniz vardır. Bunun için Verf 24
formunu (çevrim içi veya doğrudan vergi dairesinde) doldurmalısınız ve vergi
dairesinde mühürletmelisiniz.
Önemli: Mühürlü formun bir kopyasını çıkartın!
Bir kontrol yapıldığında bu kopyayı gösterin.
___________________________________________________________

Gelirler:
Gelirler basit bir yıllık takvimde elle not edilebilir. Bu arada aşağıda belirtilen kapsamlar
önemlidir:
 Her bir müşterinin tek tek belirtilmesi
 Tarih
 Saat
 Gelirler
Pazartesi
1.7.2014

Salı
02.07.2014

Çarşamba
03.07.2014

Perşembe
04.07.2014

1. müşteri:
13:00 –
13:30
80,- €
2. müşteri:
17:00 –
18:00
150,- €

1. müşteri:
14:00 –
15:00
200,- €

1. müşteri:
20:00 –
20:30
100,- €

Toplam:
230,- €

Toplam:
200,- €

Toplam:
100,- €

Cuma
05.07.2014

Cumartesi
06.07.2014

Pazar
07.07.2014

___________________________________________________________________________

Harcamalar:
Yazar kasa fişlerini ve faturaları (orijinal olarak) muhafaza edin!
Örneğin aşağıda belirtilenlere ait:
 Sosyal sigorta primleri
 Seyahat masrafları, benzin, mazot,
geçiş ücretleri, ...
 Kira (çalışma odası)

 Zorunlu muayene için muayene
masrafları
 İş kıyafeti
 Prezervatif alımı
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Gelirler – Harcamalar – Fatura:
Bir yıla ait tüm gelirler
eksi bir yıla ait faturalandırılabilen tüm harcamalar

Örnek:
Gelirler
Harcamalar

18.000,- €
- 3.000,- €

= Bir yıla ait vergilendirilebilir kazanç

Kazanç

15.000,- €

Önemli: Sadece mesleki harcamalara dair fişler kabul edilir, özel harcamalar için kabul
edilmez (örneğin: Şahsi kira)!!!
VEYA:
Gelir vergisi beyannamesinde işletme giderleri toptan tutarı imkanı:
Bu türde faturalar ve fişler gerekli değildir.

Bir yıla ait tüm gelirler
Eksi %12 (faturalandırılabilir harcamaların toptan tutarı)
Eksi SVA (sosyal sigorta) ödemeleri

Örnek:
Gelirler
- %12 (toptan tutar)
- SVA ödemesi
=

= Bir yıla ait vergilendirilebilir kazanç

Kazanç

Vergilerin miktarı
1,- € ve 11.000,- € arası vergi ödemek zorunda DEĞİLDİR
11.000,-€ üzeri kazanç vergilendirilmek zorundadır
Örnek: Yıllık 15.000,- € miktarında kazanç = 11.000,- € değerindeki
vergiden muaf tutarın dışında kalan kazanç, yani 4.000,- €
vergilendirilmek zorundadır.

Önemli vergi alanları:
0,-€- ila 11.000,-€
11.000,01,-€- ila 25.000,-€
25.000,01,-€- ila 60.000,-€





Gelir vergisi yok
%36,5 gelir vergisi
%43,2143 gelir vergisi

60.000,- €- üzeri her tutar %50 vergiye tabidir.
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Sigorta:
Sigorta beyannamesi (serbest meslek sahibi) ile sigorta kurumuna şahsın kendi bağımsız
faaliyeti bildirilir.
Vergi dairesi yıllık gelir vergisi bildirimini SVA'ya gönderir. Yukarıda belirtilen vergi
beyannamesi SVA sigorta kurumu tarafından verilmezse önceki yıldan kalan ek ödemeler
gerçekleşebilir.

SVA'nın zorunlu sigortası tüm üç sigorta gecikmesini ve serbest meslek sigortasını karşılar.

 Emeklilik sigortası
 Kaza sigortası

 Sağlık sigortası
 Serbest meslek sigortası

SVA sigortası için vergi dairesi tarafından hesaplanan kazanç (zorunlu SVA primleri katkı
payları dahil) hesaplamaya esas olarak alınır. Bu sayede bir yandan daha yüksek bir prim
tabanı ve diğer yandan daha yüksek bir sigorta toplamı (örneğin emeklilik için) ortaya çıkar.
Avusturya'da veya başka bir ülkede önceden sigorta yapılmış olsa bile aşağıda belirtilen
sigorta sınırlarından itibaren zorunlu bir sigortageçerlilik kazanır.
Sigorta sınırı I: 6.453,36 € (tarih 2014)
Bu sınır, prim yılı içerisinde başka bir kazanç getiren faaliyette bulunulmamışsa ve başka bir
kaynaktan (bkz. yukarıdaki liste) gelir (kazanç) sağlanmamışsa geçerlidir.
Sigorta sınırı II: 4.743,72 € (tarih 2014)
Bu sınır, prim yılı içerisinde sadece tek bir gün başka bir kazanç getiren faaliyette
bulunulmuşsa ve/veya başka bir kazanç, örneğin:
 Emeklilik
 Yasal mesleki bir temsilciliğe (mesleki birlik) ait bakım parası
 Yasal sağlık sigortasından hastalık parası veya haftalık para
 İşsizlik sigortasından gelen para
 Çocuk bakım parası
 vb.
sağlanmışsa geçerlidir.
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Vergilerden farklı olarak sigortada vergiden muaf tutar yoktur. Bunun anlamı, takvim yılı
içerisinde 6.453,- € ya da 4.743,- € miktarındaki her iki sigorta sınırından daha fazla kazanç
elde edildiğinde toplam gelirin yaklaşık %28'i (tarih 2014) sigorta tutarı olarak tahakkuk eder.
Bu yüzde miktarına ilave olarak ayda 8,67 € kaza sigortası için hesaba dahil edilir.
Gelirler sigorta sınırlarının altında kaldığında, SVA'da isteğe bağlı sigorta ("Opting In")
mümkündür. Bu şekilde sağlık ve kaza sigortalı olursunuz. Bunun aylık tutarı yaklaşık 50,- €
miktarındadır.
Örnekler:
Vergi dairesi tarafından belirlenen 7.000,- € tutarındaki kazanç.
= Sigorta sınırının üzerinde
= Zorunlu sigorta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vergi dairesi tarafından belirlenen 3.000,- € tutarındaki kazanç.
= Sigorta sınırının altında
= Zorunlu sigorta yok
= İsteğe bağlı sigorta, örneğin SVA'nın "Opting in" imkanı.
Önemli: Sigorta formunu doldururken sigorta sınırının altında veya üzerinde olup
olmadığınızı kendiniz belirtmek zorundasınız. Yanlış bilgi verildiğinde bunun neticeleri vardır
ve bir cezaya neden olabilir!

Hesaplama imkanları:
Vergiler:
Öngörülen vergi ödemelerini vergi dairesine sorabilirsiniz veya ücretli bir vergi danışmanı ile
iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki link altında yıllık vergi maliyetlerinizi vergi dairesi için
hesaplatabilirsiniz:
http://cpulohn.net/lxweb/calc.php?calc=esttabelle&style=bmf.gv.at

Sigorta:
Telefonla SVA'dan sigortanız hakkında bilgi alabilirsiniz veya aşağıdaki link altında aylık
sigorta maliyetlerinizi SVA'da hesaplatabilirsiniz:
https://www.sozialversicherung.at/sva-beitragsrechner/processRechner.do
Prim hesaplayıcının sonuçlarına kaza sigortası (tarih 2014) için 8,67 € aylık prim ve serbest
meslek sigortası (tarih 2014) için %1,53 prim tabanı hesaba katılmalıdır.
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Sigorta ve vergiler için üst değere tamamlanan yıllık ve aylık maliyetlere
genel bakış:
Yıllık
Kazanç
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 €

Ödenecek Ödenecek
yıllık vergi aylık vergi

365 €
730 €
1.095 €
1.460 €
1.825 €
2.190 €
2.555 €
2.920 €
3.285 €

30 €
61 €
91 €
122 €
152 €
183 €
213 €
243 €
274 €

Ödenecek
yıllık sigorta

Ödenecek
aylık sigorta

2.065 €
2.345 €
2.625 €
2.905 €
3.185 €
3.465 €
3.745 €
4.025 €
4.305 €
4.585 €
4.865 €
5.145 €
5.425 €
5.705 €

Yıllık
Toplam

172 €
195 €
219 €
242 €
265 €
289 €
312 €
335 €
359 €
382 €
405 €
429 €
452 €
475 €

Aylık
Toplam

2.065 €
2.345 €
2.625 €
2.905 €
3.185 €
3.830 €
4.475 €
5.120 €
5.765 €
6.410 €
7.055 €
7.700 €
8.345 €
8.990 €

172 €
195 €
219 €
242 €
265 €
319 €
373 €
427 €
480 €
534 €
588 €
642 €
695 €
749 €

*Yıllık kazançta SVA primleri bu tabloda tekrar hesaba dahil edilmez.
Tahakkuk eden yıllık veya aylık maliyetlere genel bakış Temmuz 2014 tarihini esas
almaktadır. Yıllık 20.000,-€ üzeri olan kazançlar burada dikkate alınmamaktadır. Bilgiler vergi
dairesinin (Federal Maliye Bakanlığı gelir vergisi tablosu) ve SVA'nın (SVA prim hesaplayıcı
yaklaşık primleri) verilerinden alınmıştır ve hesaplanmıştır.
Diğer sorularınız için lütfen bireysel olarak veya telefonla belirtilen danışman birimlerinden
birine danışın:
Danışma birimi LENA
Seks sektöründe çalışan veya çalışmış olan
insanlar için danışma birimi

A-4020 Linz, Steingasse 25/II. Kat
T: 0043/732/775508 – E-posta: lena@caritas-linz.at
www.lena.or.at
SOPHIE Hayat kadınları danışma merkezi
A-1150 Viyana, Oelweingasse 6-8
T: 0043/1/897 55 36 – E-posta sophie@volkshilfe-wien.at
www.sophie.or.at

Bu bilgilendirme broşürü LENA danışma birimi tarafından hazırlandı ve SOPHIE tarafından diğer dillere çevrildi.
Eksiksizliğine ve doğruluğuna yönelik talepte bulunulamaz.
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