Aftrekposten zelfstandige prostituees

Hieronder staan mogelijke aftrekposten voor prostituees vermeld. Deze lijst is
samengesteld met behulp van prostituees die in diverse werksoorten (raam,
escort, enz) werkzaam zijn.
De lijst is als volgt samengesteld:
Algemene kosten: gelden voor iedere prostituee
Kosten voor persoonlijke verzorging.
Vervolgens worden specifieke kosten per werksoort en specialisaties vermeld.

Algemeen:

Kamerhuur in facilitaire bedrijven, hotels
Vervoerskosten
Condooms
beflapjes
Glijmiddel, massage-olie, desinfectanten, sponsjes (worden gebruikt door vrouwen
die in hun menstruatie-periode door blijven werken).
Kosten preventief medisch onderzoek
Kosten bijscholing: computercursus, boekhoudings,-, massage- en andere
vakgerichte cursussen. Cursus zelfverdediging en bij een bepaalde klantenkring:
talencursussen. Sportschool en fitness.
Bezoek congressen en bijeenkomsten Rode Draad
Telefoonkosten (extra mobiel)
Website-internet (apart e-mail adres)
Vakliteratuur: Blacklight,bv. De vakliteratuur geschreven door
en Metje Blaak
Lidmaatschap vakorganisatie
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Persoonlijke verzorging
Werkkleding plus bijpassende sieraden.
NB: Een gemiddelde Nederlandse vrouw besteedt jaarlijks aan kleding: 1304
gulden.
Daarvan aan jas: 151 gulden
Kousen: 37 gulden
Onderkleding: 129 gulden
Sport- en kampeerkleding: 36 gulden
Bijouterieën en horloges: per gemiddeld GEZIN 189 gulden per jaar.
Kapper
NB Gemiddelde Nederlandse vrouw besteedt jaarlijks 306 gulden aan kapper.
Lingerie
Make-up
NB De gemiddelde Nederlandse vrouw besteedt jaarlijks 231 gulden aan
toiletartikelen en 185 aan cosmetica
Schoonheidsspecialist

NB Gemiddelde Nederlandse vrouw besteedt 51 gulden aan schoonheidssalons
en manicures.

Plastische chirurgie
Nagelverzorging
Schoeisel
Stomerij en kledingreparatie (kleding gaat snel kapot in branche, naar verluidt)
NB: Gemiddelde Nederlandse vrouw besteedt 251 gulden jaarlijks aan
schoeisel.
Advertentiekosten
Administratiekosten: kasboekje, boekhouder en kantoorkosten.
Dildo’s, vibrator
Kosten boekhouder
Deel computer
Verzekeringen
Medische controle
Club- privehuis
Drankjes te nuttigen in facilitair bedrijf
Maaltijden (extra berekend door exploitant)
Thuiswerkers:
Zakjes pedaalemmer
Beddengoed + afschrijving matras
NB Gemiddeld per jaar:
Bedden: 232 gulden
Matrassen: 61 gulden
Huishoudelijk linnengoed: 45 gulden

Extra kosten wassen
Schoonmaakkosten en waspoeder
NB Gemiddeld huishouden per jaar: 154 gulden
Zeepdispensers
Wc papier
tissues
koffie, thee
Extra porno, video en films
Muziek voor klanten
Escort:
kosten creditcardverkeer: apparaatje en administratiekosten.
Vervoerskosten
Fooien hotelpersoneel
Raam
Raamhuur
Betaling boodschappenjongens
Tissues
Extra porno
Extra muziek

Kosten specialisaties:
babybehandeling
Babybehandeling: (klanten die als baby behandeld willen worden)
Luiers
Spenen en andere attributen
Klisma’s
Travestie:
Vrouwenkleren
Pruiken
Schoenen
Make-up
Scheerattributen
sm- kleding,
NB Jaarlijkse uitgaven lederwaren:gemiddeld 93 gulden per jaar

leren maskers,
piercings,
zwepen, =
schandpaal,
klemmen,
kaarsen,
kooien,
touwen,
kettingen,
handboeien
rubberen lakens
hang- en sluitwerk
enkelboeien,
spullen om ‘doktertje te spelen’
schoolbord (strenge meesteres)
extra laarzen.
sling
Lidmaatschap van SM =
vereniging
tondeuse
Mannen die vrouwen bedienen.
Gigolo’s nemen vaak een presentje (bloemetje ofzo) mee voor hun klanten.

Verantwoording: Gegevens ontleend aan CBS en sekswerkers uit diverse
werksoorten.
Geen gegevens gevonden over gemiddeld aantal avondjurken per gemiddelde
Nederlandse vrouw, kosten stomerij.

