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االفتتاحية

االشارات
إ
تم وضع إشارات وعالمات تخطيطية يف جميع أقسام الكتاب التحضريي لتدل عىل تعليامت أو تعريف ما أو
نصيحة وت َم تعليم الجوانب التي ينبغي أن يخصص لها اهتامم خاص يف سياق مرشوع ما بإشارة «انتباه» .و
قد أخذت املؤلفات صور بسيطة من لغة اإلشارة لتدل عىل الكلامت التالية  :انتباه ،مثال ،تعريف  ،ملحوظة
ملحوظة

تعريف

مثال

انتباه

الجنس
لديكم فكرة رائعة ملرشوع مرسحي خاص بكم ،ولكن ال تعرفون كيف تبدئون؟ ما الذي تحتاجونه لتحقيق
مرسحية أو أداء؟ كيف ميكنك متويل اإلنتاج الخاص بك؟ كيف ميكنكم اإلعالن بأفضل شكل وكيف تجلبون
الصحافة للكتابة عنكم؟ وما هي اللوائح القانونية التي يتعني عليكم مراعاتها؟
املستقل أوما يسمى املرسح الح َر متنوع ومفعم بالحياة.
َ
ساكسونيا السفىل كبرية وملونة  -وخاصة املرسح
مرحباً بكم يف هذا املجتمع! تقدم رابطة املرسح الحر يف ساكسونيا السفىل و بيت املرسح يف هيلدسهايم
املشورة وتجاوب عىل جميع األسئلة املتعلقة بهذا املرسح
اآلن قمنا بجمع سنواتنا الطويلة من الخربة ووضعناها يف كتب تعليمية( تحضريية/متهيدية) لتكون دليل
املستقل .يوفر الكتاب التحضريي املعلومات األولية للمبتدئني ويناسب
ّ
عميل و ملموس للعاملني يف املرسح
أيضاً كنسخة محدثة مدمجة للمتقدمني

تم َاستخدام يف هذا الكتاب التمهيدي لغة محايدة جنسياً .وبالتشاور مع مفوضني مختلفني من جامعة
اليبزيغ ،اختارت املؤلفات منوذجاً يسمح بأكرب قدر ممكن من الوصف الذايت .لهذا السبب يف كل مصطلح
يشمل عدة أشخاص ذكورا ً وإناثاً تم إضافة إشارة خاصة إىل جذر الكلمة  ،والذي ينبغي أن يفهم عىل أنها
«مساحة حرة للتسمية الذاتية» .وبذلك تم تفادي «الفجوة» بني الجنسني ،التي توحي بوجود متييز بسيط
بني الذكور واإلناث .ومل يتم التصدي للمفاهيم التي تشري إىل املؤسسات
من أجل اإلنصاف فيام يتعلق بالتصنيفات الجنسية ينبغي عىل القراء تصنيف أنفسهم بذاتهم
املقصود أن صيغة الخطاب يف هذا الكتيب موجهة للذكور واإلناث عىل حد سواء حتى لو تم استخدام صيغة املذكر

مع التمنيات بالنجاح
Martina von Bargen, Maria Gebhardt, Uta Lorenz, Ulrike Seybold, Carola Streib
ترجمة إىل اللغة العربية
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.1المبادئ أ
واالساسيات
يبدو موضوع «األسس القانونية» أكرث إرهاقاً مام هو عليه .ولكن ينطوي وراء هذا املوضوع فقط اإلجابة عىل
األسئلة »:هل يُسمح يل ببساطة االنطالق مبرشوعي يف املرسح ال ُح َر؟ ماهي املشاكل التي قد تعيق املشاريع
الفنية يف البدء والتي تعيق االنطالق بشكل جيد؟» .تعطيكم هذه األسس ملحة صغرية .ومع ذلك ،فإن املسائل
مستقل يرجى
ّ
الرضيبية عىل وجه الخصوص معقدة جدا ً -ولذلك قبل أن تك ّونوا أسلوبكم الخاص بشكل
التشاور مع الناس املختصني ،مثل مكاتب الرضائب ،مؤسسو املبادرات  ،مستشارو الرضائب أو ما شابه .بعض
األشياء ال تحتاج إىل توضيح فوري ،ولكن من املهم ومن الجيد معرفة أين تذهبون

ض
القانو�
.2الشكل
ي
إذا كنتم ترغبون يف تحقيق مرشوع ما ،تحتاجون إىل نوع من املنظامت ،أو باألحرى إىل شكل قانوين .هناك
انواع رشكات مختلفة يف أملانيا :الرشكات الفردية ،رشكات ال غي ام يب آر (قد تكون هذه الرشكات أيضاٌ
خريية) ،رشكات «األكتسني» أو الرشكات املساهمة  ،جمعية أو منظمة مدنية (جي يب ار) ،رشكات تسمى
برشكات «الكومانديت» .األشكال الثالثة القانونية املهيمنة يف املرسح ال ُح ّر هي الرشكات الفردية ،و منظامت
املجتمع املدين والجمعيات أو األندية .فيام ييل سنع ّرفكم إىل الرشكات الفردية وإىل منظامت املجتمع املدين
بشكل أوضح .إذا كنتم ترغبون يف تأسيس جمعية أو نادي_ ال ينصح بذلك يف البداية_ يجب عليكم التعامل
مع قانون الجمعيات بشكل منفرد
املستقل كرشكة فردية يف أبسط أشكالها .الرشكة الفردية ال تعني بالرضورة أن الشخص يعمل
َ
ميكن أن يعمل الفنان
مبفرده -هذا يعني فقط أن الشخص لوحده صاحب الرشكة يتحمل املخاطر من الناحية القانونية ومن ناحية ريادة
وتنظيم املشاريع .عىل سبيل املثال ممثل اختصاصه مرسح عرائس و ُمنظم كرشكة فردية فيستطيع بكل تأكيد أن يشارك يف
مرشوعه موظف تقني أو مصمم غرافيك

ومستقل ،يجب أن يسجل نفسه يف مكتب الرضائب عىل أنه يعمل
َ
أي شخص يريد أن يعمل بشكل فردي
بشكل مستقل وعىل حسابه الخاص .يجب االنتباه والتأكد من أنه ت ّم تسجيلكم عىل أنكم تعملون لحسابكم
الخاص وليس كتجار .إذ يجب أن متأل استامرة و أن تحدد املبيعات املقدرة .بعد ذلك سوف تحصلون عىل رقم
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رضيبي خاص بكم .رقم الرضائب هذا هو ليس نفسه رقم التعريف الرضيبي .تحصلون عىل الرقم الرضيبي
هذا عندما تسجلون كأشخاص يعملون لحسابهم الخاص ،أما رقم التعريف الرضيبي يحصلون عليه جميع
األشخاص عندما ينهون عامهم الثامنية عرش كحد أقىص
يجب أن يتواجد الرقم الرضيبي عىل جميع الفواتري التي تصدرونها ،و لكن ميكنكم أيضاً إعطاء رقم التعريف الرضيبي،
خالل الفرتة االنتقالية إىل حني أن مينحكم مكتب الرضائب هذا الرقم الرضيبي

أبسط شكل من تجمع عدة أشخاص هو ما يسمى (جي يب آر) أو منظامت املجتمع املدين /الرشكات املدنية.
وميكن أن تتشكل نسبياً من دون تعبئة استامرة معينة -كشكل طويل األجل أو حتى إلنتاج مرشوع مرسحي
معني .حاملا تجمع شخصني عىل األقل (هذا يعني أشخاص حقيقني وليس رشكات) من أجل تحقيق هدف
مشرتك ،فإنهم يشكلون ما يسمى (جي يب آر) .منظامت املجتمع املدين مبوجب القانون (§705يب جي يب) تكون
عن طريق عقد مكتوب أو عقد شفهي أو ما يسمى باإلجراءات الضمنية .و املقصود هنا توضيح نوايا وخطط
العمل بني أعضاء املجموعة و يتم التعبري عن ذلك من خالل أفعالهم الحقاً .لذلك ،مبجرد رشاء أول اكسسوار
معاً ،استئجار مكان للربوفات تحت اسم املرشوع ،وتنظيم تواريخ العرض األول االفتتاحي مع الرشكاء اآلخرين،
فكأنكم وافقتم عىل إنشاء رشكة ال جي يب آر ،حتى من دون أن تكونوا قد كتبتم عقدا ً .و لكن من املستحسن
يف أي حال وضع عقد كتايب جامعي للرشكة من أجل تجنب أي نزاعات .أيضاً كرشكة أو منظمة مدنية سجلوا يف
مكتب الرضائب للحصول عىل رقم رضيبي لهذه املنظمة و ميكنكم تقديم العقد الجامعي هناك
تجدون منوذج للعقد يف املوقع االلكرتوين
http://www.laft.de/laft-aktuell/publikationen/152-die-fibel-fuer-freies-theater.html

و بخالف الرشكات الرأساملية (عىل سبيل املثال يف رشكات الغي ام يب ار) فإنها هذه الرشكات تبقى تحت
رشاكة مجموعة أشخاص_ رشكات الجي يب ار مثالً _حيث ان جميع املشاركني معنيني باألمور املتعلقة برضيبة
الدخل وباملسؤولية عىل ٍ
حد سواء .جي يب ار تعني فقط أن املرء يشارك أشخاص آخرين من أجل تحقيق
غرض مشرتك وهذا الغرض يتم نرشه للعلن و يعني به الجميع .من غري املمكن االستخدام املشرتك للضامن
االجتامعي يف إطار رشكات الجي يب ار .يجب عىل كل عضو من هذه الرشكات أن يقوم بإقرار رضيبي خاص
بالدخل به .هذا يختلف متاماً عن رضيبة املبيعات_ هنا الخاضع للرضيبة ليس الفرد وإمنا ال جي يب ار .املزيد
فيام يتعلق بهذا املوضوع أدناه
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 ...12ميزة خاصة  :الرعاية
حتى لو كانت الرشكات الفردية أو جي يب ار عبارة عن أشكال قانونية بسيطة وميكن التوصية بها ،لديها بعض
السلبيات الصغرية .إذ ال ميكن أن تكون رشكات خريية .وبعض الجهات املمولة ،وخاصة املؤسسات القامئة
عىل التربع ،تتطلب أن يكون مقدمي الطلبات عبارة عن مؤسسات خريية (مالحظة :ليس املقصود باملؤسسة
الخريية مؤسسة تطوعية يعمل فيها املوظفون مجاناً وإمنا مؤسسة تحصل عىل أموال من جهة ما من أجل
إقامة خدمات مفيدة للمجتمع وليس ألغراض الربح
أمثلة عىل جمعيات خريية :رابطة املرسح ال ُح َر يف ساكسونيا السفىل (الفت) و بيت املرسح يف هيلدسهايم،
وبناء عىل الطلب من املمكن أن تتوىل رشكة مدنية رعاية مرشوع مرسحي

يف أحسن األحوال ميكنكم أن تتشاركون هذا التأمني مع الرشكة التي تعملون بها .هذا عىل حد سواء ممكن
يف الرشكات الفردية و أيضاً املدنية .يف املرحلة االنتقالية إىل العمل االحرتايف ،من املمكن أيضاً أن يدفع التأمني
الشخيص الخاص بكم هنا النوع من األرضار .ولكن يف هذه الحالة ال ميكن اإلدالء بأي ترصيح عام
إذا قمتم بدعوة إىل مناسبة عامة من املمكن أن يتأذى شخص ما ،فإن التأمني املخصص ملنظم هذه املناسبة
يدفع التكاليف

(

يتحمل الراعي مسؤولية املرشوع ،ويضمن كل يشء آخر من خالل عقد معكم .سيتم تحويل أموال املرشوع من املمول
األسايس للمرشوع إىل حساب هذا الراعي .وكمنظمة مدنية متى وكيف يتم توفري أموال املرشوع لكم ،فيتم توضيح ذلك
مع الراعي املعني .ويقوم الراعي بتسوية الحسابات مع املؤسسة املمولة ويرسل أيضاً إثباتات وتقارير كيف تم استخدام هذه
األموال .الشخص الذي يع ّد هذه الوثائق ويح ّررها ،يتم اختياره بالتفاوض بني الراعي و بني املنظمة املدنية .عادة ،تقوم املجموعة
بأعامل التحرير ،ألن الراعي ال يستطيع أن يخرب عن عن التطبيق العميل للمرشوع أو أن يجمع الوثائق

 . 3التأمينات
 .13تأمني تحمل املسؤولية يف حال حدوث رضر أو أذى
لسوء الحظ ،عليكم أن تتوقعوا حدوث أرضار خالل العمل .إذا ألحق شخص ما خالل العمل أذى أو رضر
بإنسان خارجي ليس من طاقم العمل ،يجب أن يتحمل هذا الشخص مسؤولية الرضر
إذا قمتم باستئجار لوحة التحكم بالصوت وأثناء تفكيكها ترسب مرشوب إليها مام أدَى إىل تعطيلها ،يجب عليكم يف!
هذه الحالة أن تتحملوا مسؤولية هذا الرضر
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قد يقع خالل العرض برجكتور/مصباح أمامي عىل رأس أحد من الجمهور فإن منظم الفعالية يدفع تكاليف العالج

من يأخذ دور املنظم هو من يتوىل مسؤولية التأمني .ليس بالرضورة ان تكونوا أنتم املنظمون .إذا كنتم
تخططون لعرض مرسحي يف مكان يقام فيه بشكل منتظم فعاليات ثقافية ،ميكنكم أن تتوقعوا أن هذه
املؤسسة الثقافية سوف تتوىل دور املنظم وبالتايل هي من تدفع هذا التأمني .إذا كان هذا التأمني متاحاً لكم
وإىل أي ح َد ممكن أن يغطي التأمني هذه الحوادث ،يرجى التحدث يف هذا املوضوع بشكل فردي .لهذا
الغرض عىل سبيل املثال أق َر بيت املرسح يف هيلدسهايم رسوم محددة فيام يتعلق بتأمني املنظم .كل فرفة
تستأجر ما يخدم العرض يف بيت املرسح تدفع ـ مبا فيها سعر اإليجارـ هذه الرسوم املحددة للتأمني .يف
الوقت نفسه ،فإن الفرقة مؤمنة أيضاً من خالل هذا التأمني الذي تدفعه يف بيت املرسح يف حال حدوث عطل
ما او رضر بشخص ما ليس من فريق العمل .إذا كان من غري املمكن إيجاد شخص يتوىل دور املنظم أو يقوم
بدفع التأمني ،يجب عليكم قطعاً أخذ دور املنظم وتحمل مسؤولية التأمني .هناك إمكانية القتصار ذلك عىل
فعاليات او عروض فردية ،بحيث يصبح من املمكن التحكم باإلنفاق املايل

 .23التأمني االجتامعي
ويف حالة العاملة التابعة (الوظيفة الثابتة) ،يتقاسم كل من صاحب العمل واملوظف تكاليف التأمني
االجتامعي ،أي التأمني الصحي والتمريض واملعاشات التقاعدية والتأمني ضد البطالة .يف املرسح الحر ،فإن
عالقات عمل كهذه توجد يف حاالت نادرة .معظم العاملني يف مجال الثقافة يعملون لحسابهم الخاص وعليهم
أن يرعوا التأمني االجتامعي بأنفسهم وأن يدفعونه بالكامل
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قد يعمل يف املرشوع أشخاص كضيوف أو ليسوا أعضاء ثابتني يف الفرقة برسوم محددة  ،يف هذه الحالة
هم املسؤولون عن تغطية التأمني الخاص بهم .ومع ذلك ،فإن النقاش يف هذا املوضوع و إيجاد حلول أمر
جيد -خاصة إذا كان املساهمون يف املرشوع ال يزالون صغار السن و /أو إذا كنتم تخططون لعمل محفوف
باملخاطر .هناك دامئاً حاالت تتكفل فيها الرشكة(عىل سبيل املثال ،الرشكات املدنية) تأمني الفرقة ضد الحوادث
و لجميع املشاركني ،هذا ينطبق أيضاً عىل األشخاص الذين هم من خارج الفرقة أو العاملني مجاناً .وميكن أن
يكون ذلك صفقة عادلة ،مام يحد من مخاطر التأمني املرتفعة التي يدفعها العاملون لحسابهم الخاص

يف املرسح الح ّر ،يوجد ما يسمى صندوق الضامن االجتامعي للفنانني الذي يجب عىل الفنانني املحرتفني أن
يكونوا أعضاء يف هذا الصندوق ،املقصود بكلمة «يجب» هنا امتياز وليس إجبار .ويتوىل الصندوق مساهمة
رب العمل من خالل دفع جزء من التأمني واألعضاء املؤمن عليهم يدفعون فقط االشرتاكات كام هو حال
املوظفني .ومع ذلك ،ال يقدم هذا الصندوق تأمني البطالة .العضوية ممكنة حالياً للفنانني والنارشين فقط.
لألسف ال يعترب حتى اآلن األعضاء التنفيذيني مثل الفني التقني أو مدير املرشوع أو الذين يديرون األصول
يف فرقة ما تابعة للمرسح الح ّر أشخاص فنانني .وبصفتهم «مجموعة مهنية إدارية» ،يجب عىل هؤالء األفراد
تأمني أنفسهم بنفس طريقة العاملني لحسابهم الخاص
طاملا ال تزالون يف مرحلة التأهيل العلمي(طالب مدارس أو جامعات) ،فال داعي للقلق من ناحية التأمني االجتامعي .حتى
سن  ،25عىل األرجح تكونون تحت رعاية التأمني الصحي لألرسة من اآلباء واألمهات(استثناء :املؤمنون من القطاع الخاص

حتى لو مل يرغب أحد يف التفكري يف ذلك يف بداية حياته املهنية  -وهذا بالتأكيد ال يجب أن يحدث يف زخم إنتاج املرشوع
األول  -فإنه ال يزال من املستحسن التفكري عاجالً أم آجالً يف مواضيع رئيسية مثل اإلعاقة املهنية والتأمني ضد العجز املهني

(

ومع ذلك ،فإن الحذر واجب ،فإنه ال ميكن استبعاد أن يصاب شخص خالل العمل يف إنتاج مرشوع مرسحي
إصابة كبرية بحيث أنه ال يستطيع أن يعمل لفرتة أطول أو قد يلحق به رضر دائم .يحصل املوظفون الثابتون
عىل تأمني قانوين ضد الحوادث يتوىل مسؤوليته أرباب عملهم .يف حالة وقوع حادث أثناء مامرسة املهنة،
يوجد أشكاالً مختلفة من هذه االستحقاقات الطبية ،فضالً عن دفع التعويضات .وهناك بعض املجموعات
املهنية التي تعمل لحسابها الخاص ينطبق عليها العضوية اإللزامية يف التأمني القانوين ضد الحوادث – هذا ال
ينطبق بالنسبة للعاملني يف مجال املرسح الح ّر .لذلك أنتم تتحملون املخاطر بأنفسكم .كيف تريدون تأمني
أنفسكم ضد الحوادث _كفنانني مستقلني أو أعضاء يف جمعية مدنية_ هنالك إمكانية للعضوية الطوعية يف
التأمني القانوين فضالً عن مختلف مقدمي خدمات التأمني الخاص

الرضائب السنوية التي يدفعها املواطنون تصب يف ميزانية الدولة ،و يتم رصفها مبا يخدم املصلحة العامة ,عىل
سيل املثال تشييد الطرق ،صيانة املباين واملناطق العامة ،ولكن أيضاً التمويل العام للمرسح الحر
هناك مجموعة متنوعة من الرضائب :رضيبة الكالب ،رضيبة التبغ ،الرضائب املفروضة عىل دخل الرشكات،
رضيبة رفاهية ،رضيبة املرياث ،ورضيبة نقل ملكية العقار وأكرث من ذلك بكثري .الرضائب التي تعترب مهمة لكم
كعاملون عىل حسابكم الخاص يف مشهد املرسح املستقل ،هام رضيبتان رضيبة الدخل و رضيبة املبيعات،
فيام ييل سيتم التعريف بهام و الرشح عنهام

 .14رضيبة الدخل
يتم خصم الرضائب من املوظفني تلقائياً من أجورهم ،وهذا ما يسمى رضيبة الراتب أو الدخل .من حيث
املبدأ نفس اليشء بالنسبة لرضيبة الدخل ينطبق عىل العاملني لحسابهم الخاص .حتى مبلغ قدره سنوياً
 8652يورو إذ يعترب مبلغ ال يخضع للرضائب (اعتبارا من  )2016ال يجب تقديم بيان أو توضيح رضيبي.
إذا كان الربح السنوي الخاص بك أكرث من  8652يورو ،فإن البيان الرضيبي ال غنى عنه :هنا ،يتم إعطاء
جميع اإليرادات (مبا فيها توزيعات األرباح يف الرشكات املدنية ،الرسوم الخاصة واملعاشات) ولكن أيضاً جميع
التكاليف (املدفوعات إىل صندوق الضامن االجتامعي للفنانني وما شابه ذلك
(

 .33التأمني ضد الحوادث

 .4ض
ال�ائب والدولة
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الفرق بني النفقات واإليرادات هو عبارة عن ربح السنة وعىل أساس ذلك يتم حساب الرضائب .ويجب تقديم البيانات
الرضيبية حتى حلول  31أيار  /مايو من السنة التالية .وبناء عىل طلب (طلب من دون استامرة محددة يجب ملئها) ،
ميكن التمديد حتى  31أيلول  /سبتمرب

وال يتعني عىل رشكات «جي آر يب» أن تقدم إقرارات أو بيانات برضيبة الدخل .إذ يكفي تسليم فاتورة بسيطة
من اإليرادات والفائض إىل مكتب الرضائب .وهذا يعني أن تقارنون إيرادات العمل الخاص بكم مع نفقات
العمل ،هذا سيوضح لكم فيام إذا كنتم ستنهون سنة العمل بزيادة أو نقصان
تشري اإليرادات إىل جميع املخصصات النقدية التي تدخل إىل حسابكم يف سياق العمل .وتشمل أيضاً التمويل! و قد
يشري إجاميل اإليرادات أيضاً إىل املبيعات
والدخل بالعموم هو عبارة عن املبلغ املتبقي عند خصم النفقات من اإليرادات .بدالً من الدخل ،ميكن القول الربح أيضاً
وميكن أيضاً إذا لزم األمر خصم رسوم خاصة أخرى من هذا الدخل (مثل تكاليف املرض أو الجنازة ،ونفقات األطفال خالل فرتة
التعليم ،ورعاية األقارب ،وما إىل ذلك) واملبالغ األخرى غري الخاضعة للرضيبة (مثل املبلغ املخصص لألطفال ،وما إىل ذلك) .يف
النهاية يحصل الشخص فقط عىل الدخل الخاضع للرضيبة

 .24رضيبة املبيعات بشكل عام
كأصحاب رشكات ،يجب عليكم أيضاً دفع رضيبة املبيعات عىل جميع الخدمات أو السلع التي تبيعونها .من
حيث املبدأ رضيبة املبيعات لها نفس معنى ما يسمى رضيبة القيمة املضافة ويتم فرضها عىل جميع أنواع
املبيعات .هذه الرضيبة هي بشكل أسايس  ٪ 19او باألحرى ( ٪7للمنتجات الخاضعة للتخفيض الرضيبي)
من إجاميل اإليرادات .ميكنكم ببساطة نقل هذه الرضيبة إىل املشرتي الخاص بكم ,باعتبار أنكم ال تريدون أن
تقللوا من الربح الخاص بكم من خاللها
املستقل أو منظمة مجتمع مدين ككل .املساهمون يف منظامت املجتمع
َ
من يخضع لرضيبة املبيعات الرشكة – أو الفنان
املدين بشكل فردي ليسوا مجربون بهذه الرضيبة  -إال بطبيعة الحال ،إذا كانوا يعملون أيضاً كأصحاب رشكات تجارية.
ويتعني عىل الرشكة التسجيل املسبق لهذه الرضيبة يف مكتب الرضائب
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كلام اشرتيت منتجاً أو خدمة ،فأنت تدفع للمنتج قيمة منتجه باإلضافة إىل رضيبة القيمة املضافة املطبقة .عىل سبيل
املثال ،ال تكلف العلكة فقط مثن الحلوى وحدها ،و إمنا أيضاً الرضيبة .هذا هو الحال نفسه بالنسبة لجميع املواد التي
تشرتيها من رشكات أخرى من أجل العمل املرسحي الخاص بك و أيضاً عند بيعك لتذكرة املرسح ،فهي ال تكلف فقط السعر الذي
وضعته ،و إمنا أيضاً تشمل رضيبة املبيعات

وباعتبار أن األولوية يف السوق تكون للرشكات اكرث منها لألعامل الفردية الخاصة .وبالتايل متنع الدولة التصاعد
الرضيبي ،والذي من املمكن أن يتحمل عبئه املستهلكون
يف نفس الوقت يقدم لك مكتب الرضائب الدعم عند العمل كمنتج أو منتجة .إذا كنت تشرتي مادة خام من
شخص ما ،تكون قد دفعت بالفعل من ضمن سعر الرشاء هذا رضيبة ملورد املواد الخام .وكمنتجني دافعني
لرضائب املبيعات ،مينكم استعادة الرضائب املدفوعة سابقاً ملورد املواد الخام (ملتاجر متخصصة ،متجر ملواد
البناء ،الخ) من مكتب الرضائب .وهذا ما يسمى بالتخفيض الرضيبي للمنتج
تنتج املنرشة ألواح خشبية من جذع الشجرة .هذه اللوحات تباع بقيمة  100.00يورو باإلضافة إىل  ٪19رضيبة مبيعات
أو رضيبة القيمة املضافة ( € 19.00للنجار .يدفع النجار  119،00يورو إىل املنرشة .يقوم النجار ببناء رف من هذه
األلواح .وبالتايل فإنه يرفع قيمة املنتج «الخشب» وهو يكون جزء من سلسلة القيم املضافة .يبيع النجار هذا الرف بقيمة
 250.00يورو باإلضافة إىل  ٪19رضيبة مبيعات ( 47.50يورو) إىل»جي يب آر» ،أو باألحرى لكم .لذلك أنتم تدفعون النجار
 297.50يورو كثمن لل َرف .يتعني عىل النجار اآلن دفع رضيبة املبيعات عىل بيع الرف ،ألنه حقق عائدا ً معه .ويدفع مبلغ 47.50
يورو ملكتب الرضائب .ويف الوقت نفسه ،يحق للنجار ،بوصفه منتجاً يدفع رضيبة مبيعات و باعتباره جزء من سلسلة القيم
املضافة ،ان يستعيد من مكتب الرضائب قيمة رضيبة املبيعات املدفوعة عىل مواده الخام التي اشرتاها .أي يحصل من مكتب
الرضائب عىل  19،00يورو من أجل ألواح الخشب املشرتاة .هذا ما يسمى بالتخفيض الرضيبي للمنتج

إذا كنت قد اشرتيت هذا الرف اآلن كشخص عادي ،ليس لديك خيار سوى دفع رضيبة القيمة املضافة .أنت
هو املستهلك النهايئ وستبقى إذ ال ميكنك معالجة املنتج أكرث من ذلك
ولكن إذا كنت اشرتيت هذا الرف كرشكة مدنية مرسحية واستخدمته ألغراض عملك ،ميكن ان تكون أيضاً
جزء يف سلسلة القيم املضافة .مل تعد مجرد مستهلك ،إمنا أصبحت من املنتجني .فإذا كنت معفياً من رضيبة
املبيعات ،يبقى عىل عاتقك السعر اإلجاميل  297.50يورو
ولكن إذا كنت تدفع رضيبة مبيعات ،يحق لك أيضاً استعادة الرضائب املدفوعة من قبل مكتب الرضائب .يف
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هذه الحالة ،سوف تسرتجع رضيبة املبيعات او القيمة املضافة التي دفعتها  47،50يورو
إذا كنت تدفع رضيبة املبيعات ،سوف يفرض عليك رضيبة مبيعات بنسبة  ٪19أو  ٪7لكل إيراد تحصل
عليه .يف هذه الحالة ،من املهم بالنسبة لك أن تدرج عىل كل فاتورة تقوم بها ،رضيبة املبيعات املدفوعة .وإال
سيتكون لديك خسارة أكرث من الربح
تستفيد اإليرادات الناتجة من بيع التذاكر يف سياق العرض املرسحي من التخفيض الرضيبي عىل رضيبة املبيعات لتصبح
بنسبة( .٪7استثناء :إذا كانت رشكة الجي يب آر معفية من رضيبة املبيعات) .تقد َر اإليرادات من مبيعات املرشوبات
خالل العرض املرسحي باملعدل العادي لرضيبة املبيعات دون تخفيض  .٪19وهذا يعني أن اإليرادات وبالتايل األرباح التي تهدف
إىل إعادة متويل املرشوع الخاص بك تنخفض بنسبة  - ٪19هذه األسهم يجب أن تدفع ملكتب الرضائب
وال تخضع اإليرادات القادمة من التمويل املقدم من املؤسسات القامئة عىل التربع والهيئات العامة (مثل والية ساكسونيا
السفىل أو املنطقة) بغرض اإلنتاج املرسحي لرضيبة املبيعات ،إذ تعترب أموال عامة

 44رضيبة املبيعات وامليزة الخاصة :اإلعفاء من رضيبة املبيعات وفقا
للفقرة  420أوستغ
إذا كنتم مع رشكة الجي يب آر الخاصة بكم أو إذا كنتم كرشكة فردية تقدمون العديد من الطلبات و تنفذون
العديد من املشاريع بحيث تحصلون يف العام عىل أكرث من  17.500يورو  -وهذا يسري برسعة يف املشاريع
الطويلة االمد  ،-ميكنكم التخلص من الرضائب عن طريق والية سكسونيا السفىل .وبالنسبة للمهنيني يف مجال
املرسح ،يكون ذلك ممكناً وفقا للفقرة  «4.20أوستغ« .التي تنص عىل أن املرسح (العروض املرسحية) عادة
ما يكون هدفه جعل العرض املرسحي متاحاً للجمهور .وبناء عىل ذلك فإن األعامل املرسحية تقع يف خانة
األعامل التي تصب يف مصلحة املجتمع وبالتايل ميكن إعفاؤها من رضيبة املبيعات .و بالتايل ميكن تقديم
مصدقة أو إثبات ملرة واحدة لوزارة العلوم والثقافة يف ساكسونيا السفىل ،وتكلف حوايل  80يورو .وهي غري
محدودة املدة ،ولكن ميكن إلغائها من قبل وزارة العلوم والثقافة  .يف كل االحوال ينبغي عليكم تقديم هذه
املصدقة ملكتب الرضائب وكذلك لكل «منظم فعاليات« تخططون لتقديم أداء لديه كضيوف

عىل األرجح ،فإن األسئلة املتعلقة برضيبة املبيعات ،سلسلة القيم املضافة ورضيبة املنتج لن تكون مهمة
بالنسبة لكم ،ألنه يوجد من أجل أصحاب األعامل بشكل عام و املرسح بشكل خاص طرق للتحرر منها .عادة،
قد يكون من املجدي استخدام هكذا خيارات .ولكن هناك أيضاُ بعض العمليات التجارية تكون فيها رضيبة
املنتج ذات فائدة و بشكل خاص إذا كان لديكم الكثري من اإلنفاق عىل املشرتيات من رشكات أخرى .ويف
الوقت نفسه ،فإن إمكانية الخصم الرضيبي لل ُمنتج تعني أيضاَ زيادة العبء اإلداري ،لذلك لن تجلب الكثري
من الفائدة لكم يف بداية حياتكم املهنية

 34رضيبة املبيعات وامليزة الخاصة :قانون تسوية األعامل الصغرية
ويشمل حساب الرضائب ،من بني أمور أخرى أيضاً مبلغ إجاميل مبيعاتك ( جميع التدفقات النقدية الداخلة).
مستقل أو رشكة جي يب آر بدخل أقل من  17.500يورو سنوياً ،أنت أو باألحرى أنتم ك «جي
ّ
إذا كنت فنان
يب آر« مينكم أن تقرروا عدم دفع رضيبة املبيعات .أنت أو أنتم يف هذه الحالة تحت ما يسمى قانون األعامل
الصغرية (وفقا للفقرة  19أوستغ) .إذا كان هذا هو الحال معك /معكم ،يجب أن يذكر هذا عىل كل فاتورة.
كتابة جملة واحدة والتي هي « :وفقا للامدة  19أوستغ (قانون تسوية األعامل الصغرية) ،هذا املبلغ ال
يشمل رضيبة القيمة املضافة« .عىل الفاتورة كافية متاماً
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 .15العقود
وكام هو الحال يف األشكال القانونية ،هناك أيضاً أشكال مختلفة من العقود لتقديم الخدمات املتبادلة .ومن
املهم النظر بعناية يف العقود املقدمة لغرضكم الخاص .وينطبق هذا أيضاً إذا كنتم تعملون كمقاولني أو
متعهدين للعمل .احصلوا عىل االستشارة  ,ملعرفة شكل العقد و صيغته املتداولة واملناسبة لوضعكم
يوجد غالباً ما يسمى عقد العمل .يف هذا العقد ،ميكنكم تحديد النتيجة املرجوة بدقة وأيضاً تحديد املوعد
الذي سيتم فيه تقديم العمل .و يف الوقت نفسه ،ال يطلب من املقاول (أي الشخص الذي يقدم الخدمة)
تحديد متى وأين يتم تنفيذ هذه الخدمة .ولكن ميكن تحديد مواعيد نهائية لتقديم نتائج أولية .هذا النوع
من العقد هو مناسب عىل سبيل املثال ملصممني السينوغرافيا الذين ال يشاركون بانتظام يف الربوفات ولكن
حتى تاريخ معني يجب أن تكون السينوغرافيا جاهزة
ومثة شكل شائع آخر من العقود هو ما يسمى العقد املدفوع األجر .يف هذا النموذج ،يتم تحديد رسوم األداء
التي سيتم تقدميه .يف هذا النوع أيضاً من العقود يجب أيضأً أن تحدد بدقة الفرتة الزمنية للخدمة أو االداء و
نوع الخدمة .وهذا الشكل من العقود مناسب عىل سبيل املثال للمتخصصني يف املرسح الرتبوي الذين يجب
أن يقدموا ورشات عمل ،وأيضاً هو مامرسة شائعة من قبل املؤديني الذين يقدمون منطاً محددا ً
إذا كنتم ترغبون يف العمل مع شخص ما ملدة طويلة األجل وبتعليامت /توجيهات يجب االلتزام بها ،فإن
عقد العمل رضورياً .هنا ،ال يحدد رب العمل فقط الوقت واملكان لتقديم الخدمة وحسب ،وإمنا أيضاً يوفر
املعدات الالزمة للعمل .يف هذا النوع من العمل يجب أن يدفع أرباب العمل اشرتاكات التأمني االجتامعي .أما
بالنسبة للشباب العاملني يف املرسح ،فإن هذا النوع من االرتباط نادر إىل حد ما و بالكاد يكون ممكناً
وكمساهمني متطوعني ،تحصلون عموماً عىل عقد للعمل التطوعي (الكتاب التمهيدي | املشهد التموييل يف
ساكسونيا السفىل) .ووفقاً للفقرة (3.26ايستغ) فإن هذا العمل ميول مببلغ يصل إىل  720يورو يف السنة .ومع
ذلك ،يسمح فقط للمؤسسات غري الربحية ،عىل سبيل املثال .النوادي ،اللجوء إىل هذا النموذج

«

 .25التعويضات أو األجور يف رشكات «الجي يب آر

إذا كنتم تعملون معاً كرشكة «جي يب آر»  ,فإن الرشكة باملجمل تتلقى جميع اإليرادات .كجزء من الرشاكة ،ال
ميكنكم إصدار فواتري شخصية .ميكنكم عن طريق السحب الخاص سحب أجوركم من اإليرادات يف نهاية كل

14

 .35إصدار الفواتري
إذا كنتم تدفعون كرشكة مدنية أو فردية للموظفني الخارجيني املتعاونني معكم أو عندما تريدون إصدار فواتري
بأنفسكم  ،تأكدوا من أنها تحتوي عىل األقل املعلومات التالية :
بالنسبة للفواتري حتى 150يورو:
ـ االسم الكامل والعنوان الكامل ملقدمي الخدمات ( هو رشكة ال»الجي يب آر « يف حال كانت تؤدي
**الخدمات
ـ تاريخ إصدار الفاتورة
ـ مؤرش عىل أن هذه فاتورة
ـ كمية ونوع األصناف املسلمة أو مدى و نوع الخدمة املنجزة
ـ الرقم الرضيبي
ـ املكافأة املادية
ـ بيان رضيبة القيمة املضافة ( مشريا ً إىل معدل الرضيبة) أو إشارة إىل اإلعفاء الرضيبي
معلومات إضافية بالنسبة للفواتري التي أكرث من  150يورو

** ـ االسم الكامل وعنوان مستلم الفاتورة هو «جي يب آر»  ،إذا قدمت الرشكة الطلب )
ـ الرقم التسلسيل للفاتورة
ـ وقت التسليم  /أداء الخدمة
)

 .5العقود والمدفوعات  /أجور العمل

مرشوع .لذلك ،يجب أن ينص عقد رشكتكم  ،أن هذا ممكن أكرث من مرة يف السنة
قد تحقق رشكة «الجي يب آر» ربحاً أو خسارة يف نهاية السنة .يف حال حققت ربحاً ،يجب عىل الرشكة توزيع
األرباح عىل املساهمني .إذا سجلَت الرشكة خسائر يف نهاية السنة ،يجب عىل املساهمني تحمل الخسائر
بشكل مشرتك ،ما مل ينص العقد عىل خالف ذلك
تصدر الرشكة للموظفني املتعاونني معها والذين هم ليسوا جزءا ً منها فواتري متخصصة بالعمل الذي أنجزوه

سوف تجد مناذج للفواتري يف الرابط:
http://www.laft.de/laft-aktuell/publikationen/152-die-fibel-fuer-freies-theater.html
**
دامئاً عند اإلشارة إىل الرشكة املدنية ،يجب عليكم باإلضافة إىل ذكر اسم الرشكة املختار ذكر جميع األسامء الكاملة للمساهمني
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املوسيقي الذي يؤلف أو يؤدي عمل فني نيابة عنكم  -وبعبارة أخرى ،نيابة عن « جي يب آر» -يعترب فنان خارجي
مستقل و أنتم تعتربون املستفيدين من فنه .أعضاء «الجي يب آر « غري ملزمني بدفع رضائب املستفيدين
ّ

يدفع املستفيدون رضائب ثابتة سنوياً عىل رسوم الدخول التي تدفع للفنانني .هذه الرضائب لألنشطة الفنية
إجبارية يف جميع األحوال  ،بغض النظر عام إذا كان الفنان املعني مؤمناً يف صندوق الضامن االجتامعي أو ال.
يلتزم املستفيدون باإلخبار و التسجيل بشكل مستقل يف هذا الصندوق .ويف عام  2018فإن معدل الرضيبة
التي يدفعها املستفيد يقدر ب  .٪4.2هنا أيضاً يوجد استثناء :يف حال كان يدفع املستفيد كحد أقىص 450
يورو رسوم و أجور أعامل الفنية أو خدمات ألشخاص خارجيني أو يف حال ال ينفذ أكرث من ثالثة فعاليات يف
السنة ،يكون معفى من دفع هذه الرضيبة لصندوق الضامن االجتامعي( كا اس كا
(

يرافق مصور مرسحي عرضكم األول االفتتاحي ويحصل باملقابل عىل رسم قدره  .€ 100إذا كان املصور هو الفنان
الوحيد املشارك يف مرشوعكم من خارج الفرقة ،يتم فرض رضيبة قدرها  ٪4.20عىل هذا الرسم .يجب عليكم حساب
هذه ال  4.20يورو لصندوق الضامن االجتامعي يف خطة التكليف والتمويل الخاصة بكم

هناك مصطلح آخر يف سياق حقوف املؤلف هو ما يسمى «اإلبداع املشرتك ـ كريتيف كومون» « .كريتيف كومون» هي
منظمة غري ربحية تتيح للفنانني جعل أعاملهم الرقمية متاحة لعامة الناس يف تدرجات مختلفة قبل انتهاء فرتة الحامية
القانونية .وتشري هذه التدرجات إىل قوانني تتعلق بالتسمية أو املعالجة أو االستخدام التجاري (تراخيص ـ يس يس

(

ال يدفع صندوق الضامن االجتامعي الحصة التي يجب أن يدفعها صاحب العمل للفنانني املستقلني
املؤمنني يف هذا الصندوق من حسابه الخاص ،ولكن املبلغ الالزم تدفعه الدولة أو ما يسمى «املستفيدين«.
أي أولئك الذين يستفيدون من «الفنان« و يكسبون اإليرادات من خالل األداء العام له .وهذا يعني أن
حتى الرشكات املدنية تعترب من املستفيدين عندما تضم فنانني مستقلني خارجيني ليسوا من الطاقم يف
إنتاج مشرتك

وتحمي حقوق املؤلف أعامل املؤلف أو املنتج .يف أملانيا ،هذه الحقوق غري متاحة للبيع  -إذ ال ميكن نقلها من
شخص آلخر عن طريق الرشاء أو البيع .بعد  70عاماً من وفاة املؤلف ،يتم حل هذه الحقوق وميكن استخدام
املنتج الفني دون أي رسوم .بعد انقضاء فرتة الحامية هذه ،تعترب األعامل «ملكا عاما
«

 .45صندوق الضامن االجتامعي للفنانني و رضائب املستفيدين

 .6حقوق ش
الن� وحقوق االنتفاع

لذلك ،حاملا ترغبون يف استخدام عمل ما موجود يخص شخص آخر ،ضعوا يف اعتباركم أنه سيكون
هناك عىل األرجح تكاليف من أجل استخدام هذا العمل .هذا ال ينطبق فقط عىل النصوص التي سيتم
استخدامها يف العمل املرسحي الخاص بكم ،وإمنا أيضاً عىل النصوص الصحفية التي تريدون استخدامها
كمراجعة صحفية لتقديم عملكم .يف ما ييل بعض النصائح حول كيفية التعامل بشكل صحيح مع املواد
املحمية مبوجب حقوق الطبع والنرش

 .16النصوص املرسحية
معظم النصوص املرسحية ومؤلفيها محميني قانونياً من قبل دور النرش املرسحية .إذا كنتم ترغبون يف أداء مرسحية
ل «لورا ناومان« أو :ديرك الوك«  ،يجب عليكم معرفة دور النرش ومن ثم الحصول منها عىل حقوق االستخدام
انتبهوا أيضاً إىل الحقوق التي تشرتوها .فمثالً بالنسبة للمسارح الكبرية ،قد يكون من الرضوري أحياناً الحصول عىل
الحقوق الحرصية لنص مرسحي بحيث يكون املرسح الوحيد الذي يحق له أداء هذه املرسحية لفرتة محددة من الزمن.
ومن املؤكد أن حقوق كهذه ليست رضورية لكم .من املهم بالنسبة لكم أن تقومون أيضاً بتسجيل العروض الخاصة بكم بشكل
فوتوغرايف أو سمعي برصي وأن تستمروا يف استخدام هذه املواد ألغراض خاصة بكم .عند التفاوض عىل مثن الحقوق (أي الرسوم
التي تدفع مقابل حق استخدام النص أو العمل الفني) التي يتعني دفعها ،فمن املجدي بالتأكيد يف هذه الحالة أن تذكروا أن هذا
هو أول إنتاج مرسحي لكم يف املرسح املستقل أو حتى عمل مرسحي ضمن نطاق الدراسة .يف مثل هذه الحاالت ،قد تكونون
محظوظون و يسمح لكم استخدام النص املرسحي مجاناً
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 .26الصور

 .46النصوص يف وسائل اإلعالم األخرى

عند استخدام الصور ،ليس فقط املهم حامية حقوق الطباعة والنرش للمصور ووسيلة النرش ،و إمنا أيضاً
الحفاظ عىل الحقوق الشخصية لألشخاص الذين يف الصور .لذلك عليكم أن تتأكدوا من أن املصورين وكذلك
املتصورين موافقون عىل استخدامكم للصور .إذا مل يكن لديك هذا الترصيح ،فال يحق لكم استخدام هذه
الصور .للضامنة اكرث احصلوا عىل موافقة خطية من صاحب الصورة وبشكل خاص عند تصويركم لألطفال.
ميكنكم تأمني أنفسكم من خالل الرشوط واألحكام العامة («عن طريق رشاء تذكرة ،فإنكم تنازلتم عن
حقوقكم أو باألحرى توافقون ضمناً عىل أن الفعالية الحالية موثقة فوتوغرافياً ) و األشخاص الغري موافقني
عىل ذلك ،ميكنهم التكلم حول ذلك مع املصور يف أي وقت .إذا مل یبلغ أحد عن ذلك ،ففي حالة تقدیم شكوى
الحقة أو حتی اتھام  ،تکونون أنتم علی حق كاتفاق ضمني يف تسجيل /توثيق معلن

إن حقوق النصوص الصحفية (التقارير األولية ،النقد ،وما إىل ذلك) هي ملك املؤلف و  /أو الصحيفة الصادرة.
مرة أخرى ،يجب أن تكونوا حذرين مع إعادة النرش .تكونون بأمان إذا كانت النصوص املنشورة مرتبطة مع
مصادرها األصلية .عىل سبيل املثال ،وضع رابط إىل إصدار الكرتوين لصحيفة يومية محلية أو تضمني اقتباسات
يف النصوص الخاصة بكم املنتجة ذاتياً وفقا لحق االقتباس املعمول به .وباملناسبة ،ميكن استخدام ما يصل إىل
سبع نسخ من املقاالت أو ما شابه ذلك للمعلومات الداخلية الخاصة باملرشوع .عىل سبيل املثال سيكون من
الجيد إرفاق نسخ (رقمية) من الطلبات الخاصة بكم .هذه النسخة يجب أن تكون مرفقة مبالحظة أن التسليم
إىل أطراف خارجية غري مسموح به

اإلشاعة التي تقول عىل أنه يحق استخدام صور أو تسجيل ملجموعة تتكون من أكرث من سبعة أشخاص دون موافقتهم
ليست صحيحة! الصور الفوتوغرافية ليست مشكلة إذا كانت تظهر أماكن عامة مع الرتكيز عىل الوضع أو الجو العام
بدالً من إظهار أفراد أو لحظات خاصة

 .7قراءات ينصح بها

 .36صيغ الفيديو واملوسيقا
وباإلضافة إىل حقوق املؤلف الواجب احرتامها والقيود املصاحبة لها فيام يخص أي تعديل بهذه األعامل ،هناك
متطلبات إضافية من أجل استخدام فيديوهات أو بيانات سمعية .يف أملانيا ،يجب دفع مثن الحقوق إىل جيام
( مجتمع حامية حقوق األداء املوسيقي و إعادة اإلنتاج املوسيقي)  ،رشيطة أن يكون صاحب الحق عضوا ً يف
جيام .ويعتمد مبلغ الرسوم عىل نوع وحجم الوسائط املستخدمة وكذلك حجم وشكل الفعالية .عىل الصفحة
الرئيسية لجيام سوف تجدون استامرة توفر معلومات عن األعامل املستخدمة .موظفي جيام يحسبون لكم
مقدار الرسوم التي ستدفعونها .يرجى مالحظة أن التسجيل يجب أن يتم قبل الفعالية

www.kuenstlersozialkasse.de
www.soziokultur-niedersachsen.de/beratung.html
Stefan Kuntz: „SurvivalKit. Freies
Theater und Freier Tanz“,
ISBN: 978-3-935486-16-3

جميع الصور يف هذا الدفرت هي صور من مشاريع املرسح
املستقل  ،مصورة من قبل «أندرياس هارمتان» و مؤرشفة يف
َ
بيت املرسح يف هيلدسهايم
الغالف Zuckerhut Theaterprodukt
املقال االفتتاحي Die Wilde Drei
ص Theater R.A.M 8
ص Theater Mahagoni 13
ص Theater Mahagoni 19
:

:

:

:

الرابطة االتحادية للفنون األدائية الحرة لديها عقد مع جيام بحيث يحصل األعضاء عىل خصم  20يف املئة  -جميع أعضاء
رابطة املرسح الح َر «الندسفريباند» يف والية ساكسونيا السفىل هم تلقائياً أيضاً أعضاء يف الرابطة االتحادية وميكنهم
االستفادة من هذه التسوية

:
:
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هذا الكتاب هو مرشوع تعاوين بني رابطة املرسح الحر يف ساكسونيا السفىل وبيت املرسح يف هيلدسهايم
www.laft.de & www.theaterhaus-hildesheim.de
الرتجمة للغة العربية ممولة من قبل وزارة الثقافة والعلوم يف ساكسونيا السفىل ضمن إطار برنامج الدعم
الخاص لالندماج الثقايف.
تصميم وتخطيط
www.mindgum.de
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