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สถำนภำพทำงกฎหมำยปั จจุบนั ของผูค้ ำ้ ประเวณี ในเยอรมนี (Die aktuelle rechtliche Situation von Prostituierten in Deutschland)
ผูท้ ี่รู้สิทธิของตนเท่ำนั้นที่สำมำรถใช้สิทธิเหล่ำนี้ได้ ในเยอรมนีกฎหมำยใหม่สำหรับ ผูค้ ำ้ ประเวณี และสถำนบริ กำรทำงเพศมี
ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 1 กรกฎำคม 2017 วัตถุประสงค์ของกฎหมำยใหม่คือ เพื่อให้ผคู ้ นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิของตนเองได้ดีข้ นึ
เมื่อบุคคลเหล่ำนั้นทำงำนเป็ นผูค้ ำ้ ประเวณี และเพื่อส่ งเสริ มกำรใช้สิทธิของตนและร้องขอควำมช่วยเหลือหำกมีควำมจำเป็ น
ต่อไปนี้จะชี้แจงกฎข้อบังคับที่สำคัญที่สุดสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณี ให้ทรำบ
ปกติแล้วในเยอรมนีจะอนุ ญำตให้ประกอบอำชีพค้ำประเวณี ดว้ ยควำมสมัครใจ กำรค้ำประเวณีคือกำรให้บริ กำรทำงเพศ คือกำร
กระทำทำงเพศโดยได้รับค่ำตอบแทน เมื่อมีผอู ้ ื่นอย่ำงน้อยหนึ่งคนอยูด่ ว้ ย กำรค้ำประเวณีจะถูกเรี ยกว่ำ“ งำนทำงเพศ ”หรื อ“
งำนเกี่ยวกับเซ็กซ์ ”ได้เช่นกัน อำยุต่ำสุ ดตำมกฎหมำยสำหรับผูท้ ำกำรค้ำประเวณี คือ 18 ปี สำหรับเยำวชน กำรค้ำประเวณีเป็ น
สิ่ งต้องห้ำม นอกจำกนั้นแล้ว ทัว่ ทั้งเยอรมนี ยงั ห้ำมกำรจัดหำและกำรแสวงหำผลประโยชน์ รวมทั้งกำรบังคับให้คำ้ ประเวณี
กำรค้ำมนุษย์ และกำรละเมิดทำงเพศต่อเยำวชนอีกด้วย ผูท้ ี่ฝ่ำฝื นกฎหมำยเหล่ำนี้จะถูกดำเนินคดี
กฎหมำยกำรค้ำประเวณี และกฎหมำยคุม้ ครองผูค้ ำ้ ประเวณีฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ทวั่ ทั้งเยอรมนีสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณี ลูกค้ำที่ใช้
บริ กำร และผูป้ ระกอบกำรสถำนบริ กำรทำงเพศ มีขอ้ มูลอย่ำงละเอียดเกี่ยวกับกฎหมำยทั้งสองที่
http://www.bmfsfj/prostschg.de.
กฎหมำยและข้อบังคับใดบ้ำง ที่ผคู ้ ำ้ ประเวณี ควรทรำบและให้ควำมใส่ ใจนั้น ขึ้นอยูก่ บั ว่ำผูค้ ำ้ ประเวณีเป็ นผูป้ ระกอบกำรอิสระ
หรื อเป็ นพนักงำน และทำงำนในรัฐใดหรื อในชุมชนใด
ตัวอย่ำงเช่น อำจมีกำรกำหนดในกฎหมำยของรัฐหรื อในระเบียบของตำบลว่ำไม่อนุญำตให้ทำกำรค้ำประเวณีในชุมชนหรื อ
ส่ วนหนึ่งของพื้นที่น้ นั ในบำงรัฐโดยทัว่ ไปแล้วมีกำรห้ำมกำรค้ำประเวณี ในเขตชุมชนที่มีขนำดเล็ก ผูค้ ำ้ ประเวณีควรสอบถำม
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในพื้นที่หรื อสอบถำมเงื่อนไขในภูมิภำคเมื่อทำกำรลงทะเบียนหรื อเมื่อต้องกำรทำงำนในชุมชนอื่นเป็ น
ครั้งแรก

กฎหมำยกำรค้ำประเวณี (Das Prostitutionsgesetz)
กฎหมำยกำรค้ำประเวณีมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปี 2002 กฎหมำยนี้ทำให้สถำนภำพทำงกฎหมำยของผูค้ ำ้ ประเวณีดีข้ นึ อย่ำงชัดเจน
ตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมำ ผูค้ ำ้ ประเวณีมีสิทธิเรี ยกร้องจำกลูกค้ำในกำรเรี ยกร้องค่ำจ้ำงที่ตกลงกันไว้ และมีสิทธิ์ยนื่ ฟ้ องเรี ยกร้องใน
ศำลในกรณีที่จำเป็ น ลูกค้ำไม่สำมำรถบ่ำยเบี่ยง
กำรชำระเงินอีกต่อไปได้ ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีที่
ลูกค้ำอ้ำงว่ำไม่พอใจ
รวมทั้งสัญญำจ้ำงงำนและสัญญำอื่นๆ ระหว่ำงผู ้
ค้ำประเวณีและผูป้ ระกอบกำรสถำนบริ กำร
เช่น สถำนค้ำประเวณี หรื อ เอเย่นต์เอสคอร์ ต
สำมำรถทำโดยมีผลตำมกฎหมำยตั้งแต่มี
กฎหมำยนี้ได้ สัญญำจะมีผลต่อเมื่อถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่ละเมิดสิ ทธิของผูค้ ำ้ ประเวณีเท่ำนั้น

2

สิ ทธิ ในกำรออกคำสัง่ ที่จำกัด (Eingeschränktes Weisungsrecht)
ผูป้ ระกอบกำรสถำนค้ำประเวณีสำมำรถกำหนดในสัญญำจ้ำงงำน ว่ำผูค้ ำ้ ประเวณีควรทำงำนเมื่อไรและที่ใด และผูป้ ระกอบกำร
ยังสำมำรถกำหนด ตัวอย่ำงเช่น กฎกำรใช้ห้องได้อีกด้วย แต่ผปู ้ ระกอบกำรไม่สำมำรถกำหนดว่ำผูค้ ำ้ ประเวณีควรให้บริ กำรทำง
เพศแก่ใครและอย่ำงไร สิ่ งนี้เรี ยกว่ำ“ สิ ทธิในกำรออกคำสั่งที่จำกัด ”
นอกจำกนี้ผคู ้ ำ้ ประเวณี ยงั มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อยกเลิกกำรให้บริ กำรทำงเพศเสมอ
ถึงแม้วำ่ ได้มีกำรตกลงไว้อย่ำงนั้นก่อนหน้ำแล้ว ลูกค้ำไม่สำมำรถเรี ยกร้องให้บริ กำร แต่ไม่จำเป็ นต้องชำระเงินเมื่อไม่ได้รับ
บริ กำร

กฎหมำยคุม้ ครองผูค้ ำ้ ประเวณี (Das Prostituiertenschutzgesetz)
กฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณี มีผลบังคับใช้ ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม 2017

หน้ำที่ในกำรแจ้งลงทะเบียน (Anmeldepflicht)
ผูค้ ำ้ ประเวณี ตอ้ งแจ้งลงทะเบียนกำรทำงำนของตนด้วยตัวเองตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2017 เป็ นต้นไป ใครที่เป็ นผูเ้ ริ่ มทำงำนใหม่ จะ
ได้รับอนุ ญำตให้ทำงำนเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ใครที่ทำงำนเป็ นผูค้ ำ้ ประเวณี ในเยอรมนี ต้ งั แต่ก่อน 1 กรกฎำคม 2017 เป็ นต้นมำ
มีเวลำสำหรับทำกำรลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2017 หน้ำที่ในกำรแจ้งลงทะเบียนนี้มีผลบังคับสำหรับทุกคนที่
ให้บริ กำรทำงเพศ
ในกำรลงทะเบียน ผูค้ ำ้ ประเวณี จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้ำที่ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้คำแนะนำด้ำนสุ ขภำพและ
สังคม และกำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น
ซึ่ งกำรพูดคุยเพื่อให้ขอ้ มูลและให้คำปรึ กษำระหว่ำงกำรลงทะเบียนก็เพื่อจุดประสงค์น้ ีเช่นกัน กำรพูดคุยจะทำในแบบเป็ นกำร
ส่ วนตัวและเก็บข้อมูลเป็ นควำมลับ กำรพูดคุยจะใช้ภำษำที่ผรู ้ ับกำรปรึ กษำเข้ำใจ โดยที่หน่วยงำนสำมำรถให้บุคคลเข้ำร่ วมเพื่อ
กำรแแปลให้ได้ บุคคลอื่นจะสำมำรถเข้ำร่ วมสนทนำได้ในกรณีที่หน่วยงำนที่ลงทะเบียนและบุคคลที่รับคำปรึ กษำเห็ นชอบ
เท่ำนั้น
ผูท้ ี่รับผิดชอบคือหน่ วยงำนรำชกำรในพื้นที่ ซึ่ งผูค้ ำ้ บริ กำรต้องกำรทำงำนเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนหน่วยงำนใดที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
จริ งนั้น สำมำรถสอบถำมได้ที่ เช่น ที่วำ่ กำรอำเภอ สำนักงำนสำธำรณสุ ข หรื อบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของแต่ละเมืองหรื อเขต
หำกต้องกำรค้ำประเวณี ในหลำยเมืองหรื อหลำยรัฐ ต้องระบุควำมต้องกำรนี้ ในกำรลงทะเบียน สถำนที่ทำงำนจะระบุไว้ใน
ใบรับรองกำรลงทะเบียน หำกต้องกำรเพิ่มสถำนที่ทำงำนใหม่ในภำยหลัง ต้องทำกำรกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในภำยหลังด้วย หำก
ต้องกำรทำงำนในสถำนที่อื่น ตัวอย่ำงเช่นเนื่ องในโอกำสพิเศษ โดยที่ไม่ได้วำงแผนไว้ล่วงหน้ำก็ไม่จำเป็ นต้องแจ้งสถำนที่น้ ี
เพิ่มเติมในภำยหลัง
ในกำรลงทะเบียน ผูค้ ำ้ ประเวณี จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้ำที่ ข้อมูลศูนย์ให้คำปรึ กษำ และกำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ น
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ใบรับรองกำรแจ้งลงทะเบียน (Anmeldebescheinigung)
ในกำรลงทะเบียนจะมีกำรออกใบรับรองให้ ผูค้ ำ้ ประเวณี จะต้องมีใบรับรองนี้อยูก่ บั ตัวเสมอระหว่ำงกำรทำงำน เพื่อยืน่ แสดง
ต่อผูป้ ระกอบกำรสถำนค้ำประเวณี เจ้ำของเอเย่นต์เอสคอร์ ต หรื อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบทำงรำชกำร โดยทัว่ ไปแล้วใบรับรองกำร
ลงทะเบียนจะใช้ได้ทวั่ ทั้งเยอรมนี
แต่รัฐสำมำรถออกกฎของแต่ละรัฐ
เพิ่มเติมได้ ว่ำกำรลงทะเบียนจะมีผลใช้ได้ในพื้นที่ใดบ้ำง
ใบรับรองกำรลงทะเบียนมีอำยุกำรใช้งำนสองปี สำหรับบุคคลที่มีอำยุต้ งั แต่
21 ปี ขึ้นไป และหนึ่งปี สำหรับผูท้ ี่มีอำยุต่ำกว่ำ 21 ปี นอกจำกใบรับรองกำร
ลงทะเบียนที่มีชื่อจริ งแล้ว
ยังสำมำรถขอให้หน่วยงำนออกใบรับรองที่
เรี ยกว่ำ“ ใบรับรองนำมแฝง ”ได้ ในใบรับรองนี้แทนที่จะระบุชื่อจริ ง กลับจะใส่ ชื่อที่เลือกได้อิสระหรื อนำมแฝงแทน (เช่น ชื่อ
ในกำรทำงำน ฉำยำ) และจะไม่มีกำรระบุที่อยูล่ งในใบรับรองนี้ กำรใช้ใบรับรองนำมแฝงนี้ ทำให้สำมำรถยืนยันได้วำ่ มีกำรแจ้ง
ลงทะเบียนแล้ว โดยที่ผปู ้ ระกอบกิจกำรจะไม่สำมำรถทรำบได้วำ่ ผูค้ ำ้ ประเวณีมีชื่อจริ งว่ำอะไรหรื ออยูท่ ี่ไหน
หน่วยงำนลงทะเบียนไม่สำมำรถออกใบรับรองกำรลงทะเบียนให้ได้ หำกผูค้ ำ้ ประเวณี
- มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
- มีอำยุต่ำกว่ำ 21 ปี และมีบุคคลอื่นสนับสนุนให้เริ่ มกำรค้ำประเวณีหรื อทำกำรค้ำประเวณีต่อ
- อยูใ่ นฐำนะที่ถูกบังคับ และถูกทำให้เริ่ มกำรค้ำประเวณีหรื อทำกำรค้ำประเวณี ต่อ
- มีครรภ์และกำลังจะคลอดภำยในหกสัปดำห์

กำรอบรมเกี่ยวกับด้ำนสุ ขภำพ (Gesundheitliche Beratung)
ก่อนที่จะสำมำรถลงทะเบียนได้ ต้องเข้ำอบรมเกี่ยวกับด้ำนสุ ขภำพเสี ยก่อน ส่ วนใหญ่กำรให้คำปรึ กษำอบรมจะดำเนินกำรโดย
สำนักงำนสำธำรณสุ ข แต่ในบำงรัฐหน่วยงำนอื่นสำมำรถเป็ นหน่ วยงำนที่รับผิดชอบได้ โดยผูค้ ำ้ ประเวณีควรสอบถำม
หน่วยงำนสำธำรณสุ ขในพื้นที่น้ นั ๆ
ในกำรอบรมด้ำนสุ ขภำพจะมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรป้ องกันโรค กำรตั้งครรภ์ และกำรป้ องกันกำรตั้งครรภ์ รวมทั้งควำมเสี่ ยงจำก
กำรดื่มแอลกอฮอล์และเสพยำเสพติด ข้อสำคัญ: กำรพูดคุยจะเป็ นกำรส่ วนตัวและปิ ดเป็ นควำมลับ จะไม่มีกำรส่ งต่อข้อมูล ผูร้ ับ
คำปรึ กษำยังสำมำรถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น เมื่อไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้และต้องกำรคำปรึ กษำและกำร
ช่วยเหลือ หำกผูค้ ำ้ ประเวณีไม่รู้ภำษำเยอรมันหรื อรู ้เพียงเล็กน้อย ยังสำมำรถนำบุคคลอื่นเข้ำร่ วมกำรสนทนำเพื่อแปลได้ดว้ ย แต่
เฉพำะในกรณีที่หน่วยงำนและผูร้ ับคำปรึ กษำให้กำรยินยอมเท่ำนั้น แม้แต่ในกรณี น้ ีเนื้อหำกำรพูดคุยก็จะปิ ดเป็ นควำมลับ
หลังจำกได้รับกำรปรึ กษำอบรมด้ำนสุ ขภำพแล้ว ผูค้ ำ้ ประเวณีจะได้รับใบรับรองที่ออกโดยระบุชื่อและนำมสกุล ใบรับรองนี้
เป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับกำรลงทะเบียน กำรอบรมด้ำนสุ ขภำพต้องทำทุกๆ สิ บสองเดือน ผูค้ ำ้ บริ กำรที่มีอำยุต่ำกว่ำ 21 ปี ต้องเข้ำ
อบรมรับคำปรึ กษำทุกๆ
หกเดือน
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ต้องเก็บใบรับรองเกี่ยวกับกำรเข้ำอบรมด้ำนสุ ขภำพไว้กบั ตัวเช่นกันขณะที่ทำงำน ผูใ้ ดที่ไม่ตอ้ งกำรให้ระบุชื่อจริ งในใบรับรอง
นี้เช่นกัน สำมำรถขอรับใบรับรองเพิ่มเติมที่ระบุนำมแฝงได้ นำมแฝงในใบรับรองด้ำนสุ ขภำพและกำรลงทะเบียนต้องเป็ นชื่อ
เดียวกัน

หน้ำที่ในกำรใช้ถุงยำงอนำมัย (Kondompflicht)
กำรมีสัมพันธ์ทำงเพศ ไม่วำ่ จะเป็ นทำงปำก ทำงทวำร หรื อทำงอวัยวะเพศ ต้องใช้ถุงยำงอนำมัยทุก
ครั้ง ผูค้ ำ้ บริ กำรมีสิทธิที่จะปฏิเสธมีสัมพันธ์ทำงเพศที่ไม่ใช้ถุงยำงอนำมัย สถำนค้ำบริ กำรต้องแจ้ง
หน้ำที่ในกำรใช้ถุงยำงอนำมัยด้วยกำรติดประกำศให้ทรำบ ลูกค้ำที่ไม่ตอ้ งกำรใช้ถุงยำงอนำมัย ต้อง
ตระหนักว่ำอำจต้องเสี ยค่ำปรับ
ห้ำมมิให้ผปู ้ ระกอบกิจกำรและผูค้ ำ้ ประเวณี ทำกำรโฆษณำขำย
บริ กำรทำงเพศโดยไม่มีกำรป้ องกัน

กำรอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำประเวณี (Erlaubnis für Prostitutionsgewerbe)
ผูท้ ี่ประสงค์จะประกอบกิจกำรค้ำประเวณี จำเป็ นต้องได้รับกำรอนุ ญำตจำกหน่ วยงำนของรัฐก่อน กิจกำรค้ำประเวณี คือ
ตัวอย่ำงเช่น สถำนค้ำประเวณี และสถำนบริ กำรที่คล้ำยคลึงกัน (เช่น คลับเซำนำ หรื อ ผูน้ ิยมเปลือยกำย FKK สถำนค้ำบริ กำร
ตำมที่อยูอ่ ำศัย หรื อ“ บ้ำนโมเดล”) รถเคลื่อนที่คำ้ บริ กำร (เช่น เลิฟโมไบล์) งำนรื่ นเริ งเพื่อค้ำบริ กำร (เช่น เซ็กปำร์ ต้ เี ชิงพำณิชย์)
และนำยหน้ำติดต่อสำหรับกำรค้ำบริ กำร (เช่น เอเย่นต์เอสคอร์ ต)
รวมทั้งกรณีผคู ้ ำ้ บริ กำรในที่อยูอ่ ำศัยที่มีผอู ้ ยูอ่ ำศัยร่ วมหนึ่ งคนหรื อหลำยคนที่ทำงำนร่ วมกัน ไม่วำ่ จะเป็ นประจำหรื อเป็ นครั้ง
ครำว ตำมปกติที่อยูอ่ ำศัยนี้จะนับว่ำเป็ นสถำนกิจกำรค้ำประเวณี ต้องไปติดต่อขอรับใบอนุ ญำต และต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รับหน้ำที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรในกำรออกใบอนุญำต เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบว่ำบุคคลดังหล่ำวมีคุณสมบัติควำมน่ำเชื่อถือที่
จำเป็ นสำหรับกำรประกอบกิจกำรค้ำประเวณีหรื อไม่ กิจกำรสถำนบริ กำรต้องมีลกั ษณะถูกต้องตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด
ไว้ ต้องมีระบบสุ ขำภิบำลที่เหมำะสมสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณีและลูกค้ำเป็ นต้น ห้องที่ใช้ทำงำนให้บริ กำรทำงเพศต้องสำมำรถโทร
ฉุ กเฉิ นได้ และต้องไม่ใช้ห้องทำงำนเป็ นห้องนอนหรื อห้องใช้สอยด้วย สำหรับกำรประกอบกิจกำรค้ำประเวณีในที่อยูอ่ ำศัย
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำรได้
หำกมีเบำะแสเกี่ยวกับกำรมีคนถูกเอำรัดเอำเปรี ยบ จะไม่ให้ใบอนุ ญำต หรื อถอนใบอนุ ญำตคืน ในกำรขอใบอนุ ญำตจะต้อง
นำเสนอคอนเซ็ปต์กำรบริ กำรด้วย ผูค้ ำ้ บริ กำรมีสิทธิขอดู รำยละเอียดคอนเซ็ ปต์น้ ี ผูค้ ำ้ บริ กำรจะสำมำรถเห็นได้วำ่ สถำนบริ กำร
ได้รับอนุ ญำตและเป็ นไปตำมข้อกำหนดตำมกฎหมำยหรื อไม่
นอกจำกนั้นแล้วผูป้ ระกอบกำรยังต้องดูแลควำมปลอดภัยและสุ ขภำพของผูค้ ำ้ ประเวณี
ลูกค้ำ และผูอ้ ื่นในสถำนบริ กำรอีกด้วย ผูค้ ำ้ ประเวณีมีสิทธิ ที่จะให้มีถุงยำงอนำมัย สำรหล่อลื่น และอื่นๆ อีกเป็ นต้นในห้อง
ทำงำน
ผูป้ ระกอบกิจกำรให้บริ กำรสำมำรถอนุ ญำตผูค้ ำ้ ประเวณีที่มีใบรับรองกำรลงทะเบียนที่ถูกต้องแล้วเท่ำนั้นเข้ำทำงำนในสถำน
บริ กำรของตนเอง นอกจำกนี้ ยงั ต้องให้โอกำสแก่ผคู ้ ำ้ ประเวณีทุกเมื่อ เพื่อไปขอรับคำปรึ กษำ แม้แต่ในเวลำทำงำน ผูค้ ำ้ ประเวณี
สำมำรถยืนยันขอให้ทำสัญญำจ้ำงงำนและสัญญำอื่นๆ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ได้ โดยรวมถึงหลักฐำนกำรชำระเงิน เช่น
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สำหรับค่ำเช่ำด้วย ผูป้ ระกอบกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บค่ำเช่ำที่สูงผิดปกติ (ค่ำเช่ำขูดเลือด) รวมทั้งไม่สำมำรถเรี ยกร้องรำคำที่สูง
ผิดปกติจำกผูค้ ำ้ ประเวณี

กำรห้ำมกำรออกคำสัง่ (Weisungsverbot)
กฎหมำยคุม้ ครองผูค้ ำ้ ประเวณีและสิ ทธิของผูค้ ำ้ ประเวณีในกำรตัดสิ นใจด้วยตัวเองเกี่ยวกับกำร
บริ กำรทำงเพศ ด้วยกฎหมำยที่เรี ยกว่ำกำรห้ำมกำรออกคำสั่ง กฎหมำยนี้กำหนดไว้วำ่
ผูป้ ระกอบกำรไม่สำมำรถตั้งข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีกำรหรื อขอบเขตกำรให้บริ กำรทำงเพศสำหรับผู ้
ค้ำประเวณีได้ เรื่ องนี้จะเป็ นกำรตกลงระหว่ำงผูค้ ำ้ ประเวณี และลูกค้ำเท่ำนั้น ซึ่ งส่ งผลให้รำคำเป็ น
กำรตกลงระหว่ำงผูค้ ำ้ ประเวณีและลูกค้ำด้วยเช่ นกัน ผูค้ ำ้ ประเวณีตอ้ งไม่ถูกจำกัดสิ ทธิส่วนบุคคล
ตัวอย่ำงเช่น ผูค้ ำ้ ประเวณีจะไม่สำมำรถถูกบังคับให้เปลือยกำยทำงำน และห้ำมยึดเอกสำรบัตร
ประจำตัวของผูค้ ำ้ ประเวณี
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กำรคุม้ ครองทำงสังคมสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณี อิสระและ ผูค้ ำ้ ประเวณี ที่เป็ นพนักงำน (Die soziale Absicherung von selbstständigen und angestellten Prostituierten)
ผูค้ ำ้ ประเวณี สำมำรถเป็ นผูค้ ำ้ ประเวณี อิสระหรื อเป็ นพนักงำนที่รับเงินเดือน หมำยถึงเป็ นลูกจ้ำงที่ทำงำนกับผูว้ ่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำง คือ เจ้ำของสถำน
ประกอบกำรค้ำประเวณีเป็ นต้น (เช่น คลับ สถำนค้ำประเวณี เอเย่นต์) ผูค้ ำ้ ประเวณี ส่วนใหญ่ทำงำนอิสระ
หำกมีกำรจ้ำงผูค้ ำ้ บริ กำรเป็ นพนักงำน ผูค้ ำ้ ประเวณี จะมีสิทธิและหน้ำที่เช่นเดียวกับลูกจ้ำงอื่นๆ นอกจำกนั้นแล้ว สำหรับพวกเขำยังมี
ข้อกำหนดทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนและกำรคุม้ ครองแรงงำน (เช่น กำรจ่ำยเงินในกรณี เจ็บป่ วย กำรลำคลอด กฎเกณฑ์สำหรับเวลำ
ทำงำนและกำรลำพักผ่อน ระยะเวลำแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำสำหรับกำรเลิกจ้ำง ฯลฯ) ที่ผวู้ ่ำจ้ำงต้องปฏิบตั ิตำมอีก
นอกจำกนี้ผคู้ ำ้ บริ กำรยังมีประกันสังคม ซึ่ งหมำยถึงพวกเขำได้รับกำรลงทะเบียนประกันสังคม และจ่ำยเงินประกันสุขภำพ ประกันกำร
ว่ำงงำน ประกันบำนำญ ประกันกำรดูแลระยะยำว และประกันอุบตั ิเหตุ ผูว้ ่ำจ้ำงต้องลงทะเบียนประกันสังคมของลูกจ้ำงตำมกฎหมำย และยัง
ต้องรับผิดชอบในกำรจ่ำยเงินประกันสังคมในส่วนของผูว้ ่ำจ้ำงและส่วนของลูกจ้ำงให้แก่หน่วยงำนประกันต่อไปด้วย อัตรำเบี้ยประกันจะ
ขึ้นอยูก่ บั ระดับรำยได้และผูว้ ่ำจ้ำงพร้อมทั้งลูกจ้ำงจะต้องรับผิดชอบร่ วมกัน
ผูท้ ี่ทำงำนอิสระสำมำรถเป็ นสมำชิกในแต่ละสำขำของ
ประกันสังคมได้ดว้ ยควำมสมัครใจ

หำกมีคำถำมเกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรประกันสังคม
www.deutsche-rentenversicherung.de สำมำรถติดต่อ

สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่หน่วยงำนประกันบำนำญเยอรมันที่

ศูนย์บริ กำรทำงโทรศัพท์ได้ที่ 0800 1000 4800 กฎพิเศษมีผลสำหรับผูท้ ี่ทำงำนเล็กๆ น้อยๆ เป็ นต้น (เช่น สำหรับผูท้ ำมินิจอ๊ บ
หรื องำน 450 ยูโร)
สำมำรถรับข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมจำกกระทรวงแรงงำนและสังคมได้เช่นกัน
ด้วยกำรติดต่อศูนย์บริ กำรทำงโทรศัพท์
(ติดต่อได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
ระหว่ำง
8.00
และ
20.00
น.)
ที่
www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/buergertelefon.html
จะแสดงหัวข้อสำระสำคัญทั้งหมดพร้อมกันกับหมำยเลข
โทรศัพท์สำยตรงพิเศษที่สำมำรถติดต่อสอบถำมได้
ภำพรวมด้ำนข้อมูลสำมำรถดูได้ที่อภิธำนของกระทรวงแรงงำน:
http://www.bmas.de/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?cms_lv2=75906

ประกันสุ ขภำพ (Krankenversicherung)
ทุกคนสำมำรถตกอยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่ตอ้ งกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์อย่ำงเร่ งด่วนได้
ดังนั้นประกันสุ ขภำพจึงมี
ควำมสำคัญอย่ำงมำก แม้กระทัง่ เมื่อบุคคลอำศัยหรื อทำงำนในเยอรมนีเพียงชัว่ ครำวก็ตำม ในเยอรมนี ใช้ระบบบังคับประกัน
สุ ขภำพทัว่ ไป นัน่ หมำยควำมว่ำ: ทุกคนที่มีที่พำนักในเยอรมนี ตอ้ งทำประกันสุ ขภำพตำมกฎหมำยหรื อส่ วนบุคคล
ใบคำชี้แจงแนะนำของสมำคมประกันสุ ขภำพตำมกฎหมำยและเอกชนส่ วนบุคคลจะให้ขอ้ มูลเป็ นพิเศษเกี่ยวกับประกันสุ ขภำพ
สำหรับผูค้ ำ้ ประเวณีในเยอรมนี
มีกำรแปลข้อมูลในหลำยภำษำด้วยเช่ นกัน
สำมำรถดูใบคำชี้แจงแนะนำได้ที่
https://www.bmfsfj.de/blob/117620/7007e01053f240b8f54dc1d200af6416/merkblatt-krankenversicherung-thai-data.pdf
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดข้อมูลโดยตรงได้ที่สำนักงำนประกันสุ ขภำพในพื้นที่
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ประกันกำรดูแลระยะยำว (Pflegeversicherung)
ประกันกำรดูแลระยะยำวช่วยเหลือคุม้ ครองบุคคลที่ตอ้ งกำรกำรดูแลระยะยำว โดยเป็ นประกันภำคบังคับในเยอรมนี ผูท้ ำ
ประกันสุ ขภำพตำมกฎหมำยทั้งหมดจะได้รับควำมคุม้ ครองจำกประกันกำรดูแลระยะยำวตำมกฎหมำยด้วยโดยอัตโนมัติ ส่ วนผู ้
ที่มีประกันส่ วนบุคคลกับบริ ษทั เอกชนจะต้องทำประกันกำรดูแลระยะยำวส่ วนบุคคลเองต่ำงหำก
ประกันกำรดูแลระยะยำวยังให้ควำมช่วยเหลือญำติของผูป้ ่ วยอีกด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องนี้ดูได้ที่ www.wege-zur-pflege.de.
กระทรวงสำธำรณสุ ขเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับประกันกำรดูแลระยะยำวที่
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege.html.

ประกันกำรว่ำงงำน (Arbeitslosenversicherung)
ประกันกำรว่ำงงำนช่วยดูแลให้บุคคลไม่ตอ้ งอยูโ่ ดยไม่มีเงินอย่ำงกะทันหันเมื่อเขำตกงำน
ผูท้ ี่มีประกันภำคบังคับในเยอรมนี น้ ีคือ ลูกจ้ำง และนักศึกษำวิชำชีพทุกคน ที่ทำงำนมำกกว่ำกำร
ทำงำนเล็กๆ น้อยๆ
สำมำรถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ศูนย์แรงงำนในพื้นที่และที่หน่วยงำนของรัฐสำหรับแรงงำนที่
www.arbeitsagentur.de รวมทั้งสถำนที่ให้คำปรึ กษำหลำยแห่ งสำมำรถให้คำแนะนำในเรื่ องนี้ได้
เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือในกำรกรอกแบบฟอร์มและตอบคำถำมอื่นๆ อีกด้วย
จำกกองทุนเงินประกันกำรว่ำงงำนจะนำเงินมำจ่ำยเป็ น เงินทดแทนว่ำงงำน และเงินส่ งเสริ มกำรหำงำน จำนวนเงินทดแทน
ว่ำงงำนจะคิดเป็ นอัตรำจำกเงินเดือนที่ยงั ไม่หักลบภำษีที่เคยได้รับก่อนหน้ำนี้
ระยะเวลำในกำรจ่ำยเงินว่ำงงำนจะขึ้นอยูก่ บั
ระยะเวลำในกำรจ่ำยประกันภำคบังคับก่อนหน้ำและอำยุของผูน้ ้ นั
นอกจำกนั้นแล้วผูท้ ี่ตกงำนยังมีสิทธิได้รับควำมช่วยเหลือสนับสนุนในกำรหำงำนใหม่ หน่วยงำนด้ำนแรงงำนของประเทศ และ
หน่วยงำนด้ำนแรงงำนในพื้นที่จะจัดหำตำแหน่ งงำนว่ำงและให้ควำมช่วยเหลือในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น มำตรกำรส่ งเสริ มพัฒนำ
ฝี มือแรงงำนอำชีพ แต่จะไม่จดั หำตำแหน่งงำนในสถำนค้ำประเวณีหรื องำนที่คล้ำยคลึงกันที่เกี่ยวกับกำรค้ำกำม ห้ำมมิให้มีกรณี
ที่ผใู ้ ดต้องจำยอมทำงำนในสถำนค้ำประเวณีหำกผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งกำร และห้ำมไม่ให้ผใู ้ ดต้องเสี ยประโยชน์หำกผูน้ ้ นั ไม่รับตำแหน่ ง
งำนเช่นนี้
กรุ ณำอ่ำนข้อมูลอย่ำงละเอียดที่: http://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/anspruch-hoehe-dauer-arbeitslosengeld
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ประกันพื้นฐำนสำหรับผูห้ ำงำน (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
ผูใ้ ดที่กำลังหำงำนทำแต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนว่ำงงำน และไม่สำมำรถหำเลี้ยงชีพตนเองโดยไม่ได้รับควำมช่วยเหลือได้
หรื อมีงำนทำแต่มีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรใช้ชีวติ สำหรับตนเองและ คนในครอบครัว มีสิทธิได้รับควำมช่วยเหลือพื้นฐำน
สำหรับผูว้ ำ่ งงำนภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดในบำงกรณี (หรื อที่เรี ยกว่ำ“ Hartz IV”) หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือศูนย์แรงงำนใน
พื้นที่
ควำมช่วยเหลือพื้นฐำนนี้ประกอบด้วย ควำมช่วยเหลือค่ำเลี้ยงชีพ (เงินว่ำงงำน II, เงินสังคม) รวมทั้งควำมช่วยเหลือให้
คำปรึ กษำ กำรจัดหำและส่ งเสริ มมำตรกำรในกำรเข้ำสู่ ตลำดแรงงำน ตัวอย่ำงเช่นกำรจัดหำคนดูแลบุตร จึงทำให้สำมำรถไป
ทำงำน หรื อไปศึกษำวิชำชีพ หรื อกำรไปรับคำแนะนำปรึ กษำทำงจิตสังคม โดยมีเป้ ำหมำยให้บุคคลนั้นสำมำรถทำงำนได้ใน
เวลำต่อมำ ควำมช่วยเหลือพื้นฐำนและควำมช่วยเหลือในกำรหำงำนนี้ ผูท้ ี่เคยทำงำนอิสระมำก่อนก็มีสิทธิได้รับเช่นกัน
ตัวอย่ำงเช่น ผูท้ ี่ไม่ตอ้ งกำรทำงำนเป็ นผูค้ ำ้ ประเวณีอีกต่อไป ภำยใต้เงื่อนไขบำงประกำร ก็สำมำรถรับกำรช่วยเหลือผ่ำนศูนย์
แรงงำนได้ ทั้งควำมช่วยเหลือค่ำดำรงชีพสำหรับตัวเองและบุตร รวมทั้งควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ที่จะทำให้บุคคลนั้น“ พร้อม
สำหรับตลำดแรงงำน ”
ไม่จำเป็ นต้องมีเหตุผลว่ำทำไมจึงไม่ตอ้ งกำรทำงำนด้ำนกำรค้ำประเวณีอีกต่อไป
สำหรับแรงงำนข้ำมชำติจะมีขอ้ บังคับพิเศษ
กำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือพื้นฐำนจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของวีซ่ำและขึ้นอยูก่ บั
่
ระยะเวลำที่เคยทำงำนในเยอรมนีกอนหน้ำนี้ หรื อหำเลี้ยงชีพด้วยตนเองมำก่อน เป็ นต้น
ดูขอ้ มูลอย่ำงละเอียดที่:
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Arbeitslosigkeit/Arbeitslosengeld/Detail/index.ht
m?dfContentId=L6019022DSTBAI485758
รวมทั้งสถำนที่ให้คำปรึ กษำสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณีหลำยแห่ งสำมำรถให้คำแนะนำในเรื่ องนี้ได้เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรกรอกแบบฟอร์มและตอบคำถำมอื่นๆ

ประกันบำนำญ (Rentenversicherung)
ประกันบำนำญตำมกฎหมำยจะจ่ำยเงินบำนำญแก่ผปู ้ ระกันและเป็ นประกันเพื่อ กำรเกษียณอำยุที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี โดยยัง
สนับสนุนกำรคืนสู่ สังคมในชีวิตกำรทำงำน
อีกทั้งประกันนี้ ยงั เสนอให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินก่อนถึงอำยุเกษียณ
เมื่อบุคคลนั้นไม่สำมำรถทำงำนได้อีกต่อไปด้วย
เหตุผลด้ำนสุ ขภำพ เมื่อคู่สมรสเสี ยชีวติ หรื อเมื่อบุคคลที่มีอำยุนอ้ ยต้องเสี ยบิดำมำรดำไป นอกจำกนี้ยงั มีกำรจ่ำยเงินสำหรับกำร
รักษำและมำตรกำรในกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพอีกด้วย สำหรับผูเ้ กษียณอำยุจะมีกำรจ่ำยเงินสมทบในส่ วนของผูว้ ำ่ จ้ำง
สำหรับประกันสุ ขภำพและประกันกำรดูแลระยะยำว ลูกจ้ำงเกือบทุกคน จะมีหน้ำที่ในกำรจ่ำยเงินสมทบประกัน ลูกจ้ำงและผู ้
ว่ำจ้ำงจะต้องจ่ำยเงินประกันคนละครึ่ งหนึ่ง
ที่ www.deutsche-rentenversicherung.de มีขอ้ มูลเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อศูนย์บริ กำรทำงโทรศัพท์ได้ที่ 0800 1000 4800
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ประกันอุบตั ิเหตุ (Unfallversicherung)
ลูกจ้ำงทุกคนมีประกันอุบตั ิเหตุภำคบังคับ โดยประกันจะคุม้ ครองภัยควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุขณะเดินทำงไปทำงำน
และขณะทำงำน และกำรเจ็บป่ วยที่เกิดจำกอำชีพ อีกทั้งช่วยเหลือฟื้ นฟูสุขภำพหลังกำรเกิดอุบตั ิเหตุดว้ ยกำรรักษำโดยแพทย์และ
มำตรกำรฟื้ นฟูสุขภำพทำงกำรแพทย์ ในกรณีเรี ยกสิ นไหมทดแทน ประกันจะจ่ำยเงินทดแทนให้
เช่น เงินทดแทนบำดเจ็บ เงินบำนำญ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรอบรมเปลี่ยนอำชีพ เบี้ยประกันอุบตั ิเหตุผวู ้ ำ่ จ้ำงจะเป็ นผูจ้ ่ำย
ทั้งหมด
ลูกจ้ำงทุกคนมีประกันอุบตั ิเหตุภำคบังคับ โดยประกันจะคุม้ ครองภัยควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุขณะเดินทำงไปทำงำน
และขณะทำงำน และกำรเจ็บป่ วยที่เกิดจำกอำชีพ อีกทั้งช่วยเหลือฟื้ นฟูสุขภำพหลังกำรเกิดอุบตั ิเหตุดว้ ยกำรรักษำโดยแพทย์และ
มำตรกำรฟื้ นฟูสุขภำพทำงกำรแพทย์ ในกรณีเรี ยกสิ นไหมทดแทน ประกันจะจ่ำยเงินทดแทนให้
เช่น เงินทดแทนบำดเจ็บ เงินบำนำญ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรอบรมเปลี่ยนอำชีพ เบี้ยประกันอุบตั ิเหตุผวู ้ ำ่ จ้ำงจะเป็ นผูจ้ ่ำย
ทั้งหมด

หน้ำที่ในกำรชำระภำษีของผูค้ ำ้ ประเวณี (Die Steuerpflichten von Prostituierten)
ผูค้ ำ้ ประเวณี ตอ้ งชำระภำษี โดยไม่ข้ นึ อยูก่ บั ว่ำผูค้ ำ้ ประเวณี จะทำงำนอิสระหรื อเป็ นลูกจ้ำง
รำยได้จำกกำรบริ กำรทำงเพศจะอยูใ่ นหมวดภำษีเงินได้ (สำหรับงำนอิสระ) หรื อภำษีเงินเดือน (สำหรับลูกจ้ำง) ยังมีรูปแบบอื่น
ของภำษีที่สำคัญสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณี คือ ผูท้ ี่
ทำงำนอิสระจะต้องจ่ำยภำษีกำรค้ำเป็ นต้น
ผูค้ ำ้ ประเวณี ตอ้ งชำระภำษี โดยไม่ข้ นึ อยูก่ บั ว่ำ
รำยได้จำกกำรบริ กำรทำงเพศจะอยูใ่ นหมวด
(สำหรับลูกจ้ำง) ยังมีรูปแบบอื่นของภำษีที่
จะต้องจ่ำยภำษีกำรค้ำเป็ นต้น

ผูค้ ำ้ ประเวณี จะทำงำนอิสระหรื อเป็ นลูกจ้ำง
ภำษีเงินได้ (สำหรับงำนอิสระ) หรื อภำษีเงินเดือน
สำคัญสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณี คือ ผูท้ ี่ทำงำนอิสระ

ผูท้ ี่ตอ้ งกำรข้อมูลสำมำรถสอบถำมได้ที่กรมสรรพำกรของแต่ละรัฐหรื อที่สำนักงำนภำษีในพื้นที่ รวมทั้งสถำนที่ให้คำปรึ กษำ
สำหรับผูค้ ำ้ ประเวณีสำมำรถช่วยเหลือคุณได้ต่อไป

หน้ าทีใ่ นการจ่ ายภาษีสาหรับลูกจ้ าง (Steuerpflicht für Angestellte)
ภาษีเงินเดือนในฐานะภาษีรายได้ (Lohnsteuer als Einkommenssteuer)
ผูท้ ี่เป็ นลูกจ้ำง เช่นในสถำนค้ำประเวณี หรื อในบำร์ ในทำงภำษีนับว่ำเป็ นผูร้ ับจ้ำงงำน
ลูกจ้ำงต้องลงทะเบียนที่กรมสรรพำกรเมื่อเริ่ มกำรทำงำนกับผูว้ ำ่ จ้ำง ผูว้ ำ่ จ้ำงจะเก็บภำษีเงินเดือนไว้และส่ งให้กรมสรรพำกร
ต่อไป เมื่อสิ้ นปี และเมื่อกำรว่ำจ้ำงสิ้ นสุ ดลง ลูกจ้ำงจะได้รับใบรับรอง กำรจ่ำยภำษีเงินเดือน
ค่าใช้ จ่ายในการประกอบอาชีพหารายได้ (Werbungskosten)

ผูค้ ำ้ ประเวณีสำมำรถนำค่ำใช้จ่ำยในกำรทำงำนของพวกเขำเช่นเดียวกับลูกจ้ำงคนอื่นๆ

10

(เช่น ค่ำกำรเดินทำงไปยังที่ทำงำน และค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรตรวจสุ ขภำพที่กรมอนำมัย) มำนับเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบ
อำชีพหำรำยได้เพื่อคำนวณลดหย่อนภำษีได้

หน้ าทีใ่ นการจ่ ายภาษีสาหรับอาชีพอิสระ (Steuerpflicht für Selbstständige)
ภาษีรายได้ (Einkommenssteuer)
ผูท้ ี่เป็ นผูค้ ำ้ ประเวณีอิสระ ทำรำยได้ที่ตอ้ งนำมำคิดหักจ่ำยภำษี ซึ่ งเรี ยกรำยได้น้ ีวำ่ เป็ นรำยได้จำกกำรประกอบกำรเชิงพำณิชย์
โดยจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับกำรประกอบกำรอื่นๆ นัน่ หมำยควำมว่ำ: ต้องลงทะเบียนเปิ ดกิจกำรและยืน่ แบบฟอร์มกำรเสี ย
ภำษีรำยได้เป็ นรำยปี พื้นฐำนสำหรับระดับภำษีคือกำไร ดังนั้นจึงต้องแสดงรำยได้และรำยจ่ำยทั้งหมด
หำกมีรำยได้ต่ำ จะใช้ระเบียบผ่อนผันรำยได้ข้ นั ต่ำ และจึงไม่ตอ้ งจ่ำยภำษีรำยได้ ในปี
2017 รำยได้ข้ นั ต่ำได้รับผ่อนผันจะอยูท่ ี่ประมำณ 8,800 ยูโร
ในบำงรัฐมีวธิ ีกำรที่ง่ำยขึ้นสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณี สำหรับกำรยืน่ ภำษี (เช่น วิธีกำรที่เรี ยกว่ำวิธีกำรดุสเซลดอร์ฟ)
ภาษีมูลค่ าเพิม่ (Umsatzsteuer)
ผูค้ ำ้ ประเวณี ที่ทำงำนอิสระต้องจ่ำยภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมควำมจำเป็ น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(ปัจจุบนั 19 เปอร์เซ็นต์) จะไม่ถูกเก็บหำกรำยได้ในปี ที่ผำ่ นมำมีมูลค่ำน้อยกว่ำ 17,500 ยูโร และในปี ปั จจุบนั คำดว่ำไม่เกิน
50,000 ยูโร
ภาษีการค้ า (Gewerbesteuer)
ฝ่ ำยปกครองเขตจะเรี ยกเก็บภำษีกำรค้ำสำหรับผูป้ ระกอบกำรที่มีถิ่นที่อยูใ่ นพื้นที่น้ นั รวมทั้งผูค้ ำ้ ประเวณีที่ประกอบกิจกำรเอง
จะต้องจ่ำยภำษีกำรค้ำจำกกำไรที่ได้
อัตรำภำษีกำรค้ำจะแตกต่ำงกันในแต่ละชุมชนและจะเริ่ มเก็บเมื่อมีกำไรถึงขีดกำไรที่
กำหนดไว้ (มำกกว่ำประมำณ 24,500 ยูโรต่อปี )
ภาษีบันเทิง (Vergnügungssteuer)
ในบำงเมืองและเขตจะมีกำรเก็บภำษีบนั เทิงสำหรับกำรค้ำประเวณี ซึ่ งสำมำรถมีผลต่อผูค้ ำ้ ประเวณีที่ทำงำนอิสระด้วยเช่นกัน
ยอดภำษีที่จ่ำยจะขึ้นอยูก่ บั “ จำนวนวันที่มีกิจกรรม ” หรื อ“ พื้นที่ในกำรจัดกิจกรรม”
การชาระภาษีล่วงหน้ า/การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (Steuervorauszahlung/Steuererklärung)
สำนักงำนภำษีจะกำหนดภำษีเงินได้และภำษีกำรค้ำที่ตอ้ งจ่ำยล่วงหน้ำ บนพื้นฐำนของกำไรที่คำดหวังไว้ หรื อกำไรที่ได้ โดย
ต้องจ่ำยภำษีทุกๆ สำมเดือน รวมทั้งภำษีมูลค่ำเพิ่มต้องทำกำรจ่ำยล่วงหน้ำด้วยตำมควำมจำเป็ น หลังจำกสิ้ นปี ต้องทำกำรแสดง
รำยกำรภำษีรำยได้และภำษีมูลค่ำเพิ่มรวมทั้งภำษีกำรค้ำ เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น จำกหลักฐำนของกำรแสดงรำยกำรนี้
สำนักงำนภำษีจะออกใบรับรองภำษีให้ หำกไม่ได้ยนื่ แบบฟอร์มชี้ แจงภำษี สำนักงำนภำษีจะประเมินกำไรและรำยได้
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ศูนย์ให้คำปรึ กษำและศูนย์ติดต่อ (Beratungsangebote und Anlaufstellen)
ในบำงเมืองในเยอรมนีมีศูนย์ให้คำปรึ กษำพิเศษสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณี ให้สำมำรถสอบถำมเกี่ยวกับสุ ขภำพและกำรระมัดระวัง
ป้ องกัน กฎเกณฑ์ทำงกฎหมำย ประกันสังคม หรื อปัญหำด้ำนกำรเงินเป็ นต้น บุคคลใดอยูใ่ นสถำนกำรณ์วกิ ฤตหรื อประสบกับ
ควำมรุ นแรง จะได้รับควำมช่วยเหลือ รวมทั้งผูท้ ี่ตอ้ งกำรออกจำกกำรค้ำประเวณีสำมำรถได้รับควำมช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
บ่อยครั้งที่มีกำรให้คำปรึ กษำในหลำยภำษำ ไม่มีค่ำใช้จ่ำย เป็ นควำมลับเป็ นส่ วนตัว โดยส่ วนมำกแล้วจะให้คำปรึ กษำเป็ นแบบ
นิรนำมได้ ผูใ้ ห้คำปรึ กษำเป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรฝึ กอบรมมำเป็ นอย่ำงดี และให้ควำมเคำรพต่อบุคคลที่มำรับคำปรึ กษำ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบกำรลงทะเบียนหรื อกำรให้คำปรึ กษำด้ำนสุ ขภำพสำมำรถให้คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ให้คำปรึ กษำและแหล่งข้อมูลใน
ภูมิภำคได้
ภำพรวมศูนย์ติดต่ออยูใ่ นเครื อของสมำคมให้คำปรึ กษำทำงวิชำชีพสำหรับผูท้ ี่ทำงำนทำงเพศ (bufas e. V.) แสดงไว้ที่นี่:

http://www.bufas.net/mitglieder

http://www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen

และยังมีรำยชื่อศูนย์ให้คำปรึ กษำพิเศษสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณีชำยโดยเฉพำะเช่นกัน ที่แสดงไว้ที่นี่:

www.aksdwordpresscom.wordpress.com

มีศูนย์ให้คำปรึ กษำที่เชี่ยวชำญเป็ นพิเศษเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองและกำรให้คำปรึ กษำแก่ผเู้ กี่ยวข้องเสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
ผลประโยชน์ หรื อกำรบังคับให้คำ้ ประเวณี ข้อมูลอย่ำงละเอียดและรำยชื่อของศูนย์ให้คำปรึ กษำเหล่ำนี้แสดงไว้ที่นี่:

กำรแสวงหำ

www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote/

บริ กำรให้ควำมช่วยเหลือผ่ำนสำยด่วน“ กำรใช้ควำมรุ นแรงต่อสตรี ”ที่เบอร์โทร 08000 116 016 รับคำปรึ กษำแบบนิรนำมฟรี
ทัว่ ทั้งประเทศและใน 17 ภำษำ
คำแนะนำและควำมช่วยเหลือโดยเฉพำะสำหรับผูต้ ้ งั ครรภ์ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น สำมำรถโทรที่สำยด่วน“ ผูต้ ้ งั ครรภ์ใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น ”ตลอด 24 ชม. เช่นเดียวกันและใน 17 ภำษำ สำมำรถโทรติดต่อได้ที่หมำยเลข 0800 40 40 020
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Lola (www.lola-nrw.de) เป็ นแอพและเว็บไซต์สำหรับผูค้ ำ้ ประเวณี ที่ทำงำน ในรัฐนอร์ ทไรน์ - เว็สท์ฟำเลิน มีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
หัวข้อเรื่ องที่สำคัญ คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ให้คำปรึ กษำสำหรับผูค้ ำ้ ประเวณีใน NRW รวมทั้งระบบนำทำงไปยังที่อยูท่ ี่สำคัญ
ภำพรวมของศูนย์ให้คำปรึ กษำกว่ำ 14,000 แห่ งในหัวข้อเรื่ องต่ำงๆ ทัว่ ทั้งประเทศเยอรมนี มีอยูท่ ี่ www.dajeb.de.

คำปรึ กษำเกี่ยวกับสุ ขภำพ (Beratung zur Gesundheit)
หำกมีคำถำมเกี่ยวกับเรื่ อง HIV/เอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศอื่นๆ
www.aidshilfe-beratung.de บุคคลใดมีควำมกลัวที่จะติดเชื้อ

สำมำรถสอบถำมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือด้ำนเอดส์ที่

หรื อเมื่อต้องกำรทรำบว่ำจะป้ องกันได้อย่ำงไร จะได้รับควำมช่วยเหลือแนะนำ มีกำรให้คำปรึ กษำฟรี ผำ่ นทำงอีเมล ในแชตส่ วน
บุคคล ทำงโทรศัพท์ และในสถำนที่ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุ ขมีบริ กำรตรวจเช็คที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำยหรื อมีค่ำธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย
โดยสำมำรถทำแบบนิรนำม
คือไม่ตอ้ งระบุชื่อตนเองก็ได้
รำยชื่อสถำนที่รับตรวจสอบทั้งหมดสำมำรถดูได้ที่
http://www.aidshilfe.de/adressen

กำรให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ กำรป้ องกัน และควำมสัมพันธ์ (Beratung zu Schwangerschaft,
Verhütung und Beziehung)

บนพอร์ทลั อินเทอร์เน็ต www.zanzu.de ซึ่ งตั้งจุดมุ่งหมำยไปที่แรงงำนข้ำมชำติ มีขอ้ มูลหลำยภำษำและสำมำรถทำควำมเข้ำใจ
ได้อย่ำงง่ำยดำย มีขอ้ มูลที่ชดั เจนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ อง เช่น ควำมสัมพันธ์ทำงเพศ กำรตั้งครรภ์ กำรป้ องกัน ควำมสัมพันธ์ และ
ควำมรู ้สึก โรคติดต่อทำงเพศ รวมทั้งกฎหมำยเกี่ยวกับหัวข้อเหล่ำนี้ในเยอรมนี
สำหรับสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ มีขอ้ มูลในอินเทอร์เน็ตที่ www.schwanger-und-viele-fragen.de
พิเศษสำหรับผูต้ ้ งั ครรภ์ที่มีอำยุนอ้ ยมีขอ้ มูลและคำปรึ กษำที่ www.schwanger-unter-20.de.
“มูลนิธิแม่และเด็ก – กำรคุม้ ครองชี วติ ในครรภ์ ”ให้ควำมช่วยเหลือสตรี ที่มีครรภ์ในกรณีฉุกเฉิ น พวก
เขำจะได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเพิ่มเติม อย่ำงไม่มีข้ นั ตอนยุง่ ยำก
เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขำตัดสิ นใจเลือกให้ชีวติ เด็กและกำรตั้งครรภ์ต่อไปได้ง่ำยขึ้น มีขอ้ มูลอย่ำงละเอียด
ที่ www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de.
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ตำรวจ สำนักงำนดับเพลิงและกูภ้ ยั (Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst)
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ นสำมำรถโทรหำตำรวจได้ที่หมำยเลข 110 ตำรวจจะทำทุกอย่ำงเพื่อช่วยคุม้ ครองบุคคลที่เป็ นเหยือ่ ของ
อำชญำกรรม
สำมำรถติดต่อตำรวจดับเพลิงและหน่ วยกูภ้ ยั ได้ที่หมำยเลข 112

สำยด่วน“ กำรใช้ควำมรุ นแรงต่อสตรี ” (Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“)
สำยด่วน“ กำรใช้ควำมรุ นแรงต่อสตรี ”เป็ นศูนย์ให้คำปรึ กษำทัว่ ทั้งประเทศสำหรับสตรี ที่เคยมีชีวติ อยูก่ บั ควำมรุ นแรงหรื อมี
ชีวติ อยูก่ บั ควำมรุ นแรง ที่นี่มีคำปรึ กษำอย่ำงละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อควำมรุ นแรงและกำรเอำรัดเอำเปรี ยบในกำรค้ำประเวณี และ
หัวข้อกำรค้ำมนุษย์ ที่หมำยเลข 08000 116 016 และผ่ำนกำรให้คำปรึ กษำทำงออนไลน์ ผูไ้ ด้รับควำมเสี ยหำยจะได้รับควำม
ช่วยเหลือ 365 วันต่อปี ตลอด 24 ชม. ในภำษำเยอรมันและภำษำอื่นๆ อีก 17 ภำษำ (อัลบำเนีย อำหรับ บัลกำเรี ย จีน อังกฤษ
ฝรั่งเศส อิตำลี เคิร์ด
โปแลนด์ เปอร์เซี ย โปรตุเกส โรมำเนี ย รัสเซี ย เซอร์เบีย สเปน ตุรกี และเวียดนำม) รวมทั้งญำติ เพื่อน พร้อมทั้งผูเ้ ชี่ยวชำญจะ
ได้รับคำแนะนำแบบนิ รนำมและไม่มีค่ำใช้จ่ำย
นอกจำกนั้นแล้ว สำยด่วนยังให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับหัวข้อควำมรุ นแรงและกำรเอำรัดเอำเปรี ยบในกำรค้ำประเวณี และหัวข้อ
กำรค้ำมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน

สำยด่วน“ สตรี มีครรภ์ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น” (Hilfetelefon „Schwangere in Not“)
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์คบั ขันพิเศษ สำยด่วน“ สตรี มีครรภ์ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น ”ที่หมำยเลข 0800 40 40 020 จะให้
คำปรึ กษำทัว่ ทั้งประเทศโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยแบบนิรนำม
สำมำรถติดต่อสำยด่วน “ สตรี มีครรภ์ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น ”ได้ตลอด 24 ชม. และให้คำปรึ กษำใน 17 ภำษำ (อัลบำเนีย อำหรับ
บัลกำเรี ย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตำลี เคิร์ด
โปแลนด์ เปอร์เซี ย โปรตุเกส โรมำเนี ย รัสเซี ย เซอร์เบีย สเปน ตุรกี และเวียดนำม) มีขอ้ มูลในอินเทอร์เน็ตที่ www.schwangerund-viele-fragen.de.

กำรอภิบำลและบรรเทำทุกข์ทำงจิตใจทำงโทรศัพท์ (Telefonseelsorge)
ให้คำปรึ กษำอภิบำลและบรรเทำทุกข์ทำงจิตใจทำงโทรศัพท์สำหรับทุกคนตลอด 24 ชม. และไม่มีค่ำใช้จ่ำย ซึ่ งติดต่อได้ที่
หมำยเลข 0800 111 0 111 และ 0800 111 0 222
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หมำยเลขฉุ กเฉิ นที่สำคัญ
ตำรวจ

110

สำนักงำนดับเพลิงและกูภ้ ยั

112

แพทย์โทรศัพท์
(ทัว่ ประเทศโดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย)
สำยด่วน“ กำรใช้ควำมรุ นแรงต่อสตรี ”
(ทัว่ ทั้งเยอรมนี ไม่มีค่ำใช้จ่ำย นิรนำม 17 ภำษำ ตลอด 24 ชม.)
สำยด่วน“ สตรี มีครรภ์ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น ”
(ทัว่ ทั้งเยอรมนี ไม่มีค่ำใช้จ่ำย นิรนำม 17 ภำษำ ตลอด 24 ชม.)
กำรอภิบำลและบรรเทำทุกข์ทำงจิตใจทำงโทรศัพท์
(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย ตลอด 24 ชม.)
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116117
08000 116 016
0800 40 40 020
0800 111 0 111
0800 111 0 222

