Κανονισμός συνδρομών από 01.01.2017
A) Το τέλος εγγραφής για τα νέα μέλη ανέρχεται στα 10 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 19 %.
B) Συνδρομές μελών
Οι ετήσιες συνδρομές των μελών πρέπει να καταβάλλονται για όσο διάστημα δεν έχει
υπάρξει καταγγελία της ιδιότητας μέλους. Υπολογίζονται βάσει των όσων περιγράφονται στις παραγράφους
B και Γ. Εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί κατά αξιόπιστο τρόπο η ύπαρξη χαμηλότερης κλίμακας ως
βάση υπολογισμού, η συνδρομή πρέπει να υπολογίζεται βάσει της κλίμακας του προηγούμενου έτους.
Για συζύγους ή όσους έχουν καταχωρηθεί πως διαβιούν υπό καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης και υποβάλλουν
κοινή φορολογική δήλωση, τα εισοδήματα συνυπολογίζονται. Η περίπτωση αυτή προϋποθέτει πως αμφότεροι οι
σύζυγοι/συμβιώσαντες σύντροφοι έχουν εγγραφεί ως μέλη, ενώ καταβάλλεται μία μόνο συνδρομή.
Η συνδρομή καθορίζεται συμφωνα με τη Βάση υπολογισμού συνδρομής, οι κλίμακες της οποίας προκύπτουν
με συνυπολογισμό όλων των υποκείμενων σε φόρο και των αφορολογήτων εισοδημάτων ή – εφόσον τα
εισοδήματα δεν είναι γνωστά – των εσόδων εξαιρουμένων των κοινωνικών παροχών. Αυτά είναι π.χ.:
1) Μεικτές ετήσιες αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις δημοσίου, όπως έχουν καταχωρηθεί στη
φορολογική δήλωση του αντίστοιχου έτους συμπ. άλλων αποζημιώσεων βάσει του § 24 αρ.1 a ή b EStG
όπως από τον εργοδότη αφορολογήτως καταβληθέντων προσαυξήσεων, οδοιπορικών κλπ.
- αποζημιώσεις (μη υποκείμενες σε φόρο αποδοχές από το Ομοσπονδιακό ή Κρατιδιακό Ταμείο), κατά το
§ 3 αρ. 12 EStG
- εισοδήματα από συμπληρωματικές δραστηριότητες βάσει του § 3 αρ. 26 ή/και 26 a EStG (π.χ. γυμναστής,
εκπαιδευτής, υπεύθυνος απασχολούμενος για λογαριασμό δημόσιας υπηρεσίας ή κοινωφελούς
οργανισμού)
- αποδοχές, υποκείμενες σε προοδευτική απαλλαγή κατά το § 32 b EStG όπως π.χ. το επίδομα ανεργίας ή
ασθενείας
2) Εισοδήματα
- υποκείμενα σε φόρο και αφορολόγητα έσοδα και εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης όπως π.χ.
αποδοχές από μισθωτή εργασία, συντάξεις εξωτερικού κλπ.
- από υποκείμενες σε φόρο ή αφορολόγητες συντάξεις, επιδόματα διατροφής, διαρκείς επιβαρύνσεις
- από την εκμίσθωση οικδομημένων ή μη γεωτεμαχίων καθώς και εισοδήματα από συμμετοχή σε
εκμίσθωση ακινήτων (βλέπε § 21 παρ. 1 αρ. 1 - 3 EStG),
- από κεφαλαιουχικές αποδόσεις (τόκους, μερίσματα κλπ.), ακόμα κι εάν αυτά δεν δηλώνονται λόγω
παρακράτησης φόρων επί των τόκων
- από πράξεις πώλησης ως ιδιώτης γεωτεμαχίων ή μεριδίων επί γεωτεμαχίων,
- Επίδομα τέκνων ενήλικων παιδιών.
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Γ) Αναπροσαρμογή των βαθμίδων σε ιδιαίτερες περιπτώσεις
Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να επιφέρουν μια αύξηση της συνδρομής μέλους. Η μέγιστη δυνατή αναβάθμιση
της συνδρομής πραγματοποιείται κατά 4 βαθμίδες.
Εκάστως κατά μία βαθμίδα, εφόσον
- τα εισοδήματα από αποδόσεις κεφαλαίου υπερβαίνουν το ποσό των 2.000 €,
- υφίσταται δικαίωμα σύνταξης γήρατος βάσει του § 83 EStG (σύνταξη Riester),
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πραγματοποιείται λήψη υπηρεσιών οικιακής βοήθειας ή τεχνικών υπηρεσιών σε ιδιώτη κατά το § 35 a EStG ή
βοήθεια στις εργοδοτικές υποχρεώσεις δήλωσης και εγγραφής οικιακών εργαζομένων,
- υφίστανται εισοδήματα ή έσοδα από την εκμίσθωση οικοδομημένων ή μη γεωτεμαχίων ή
- συμπ. και αγροτεμαχίων.
Εκάστως κατά τρεις βαθμίδες, εφόσον
- υφίστανται εισοδήματα ή έσοδα από την εκμίσωθση οικοδομημένων ή μη γεωτεμαχίων ή
- υφίστανται εισοδήματα ή έσοδα αλλοδαπής προέλευσης (αποδοχές από μισθωτή εργασία, συντάξεις κλπ.).
-

Δ) Η χρήση των υπηρεσιών του συλλόγου είναι δυνατή μόνον μετά την καταβολή του ποσού της εκάστοτε ετήσιας
συνδρομής κατά την έννοια του § 3 (3) του καταστατικού.
E) Οι συνδρομές θεωρούνται πως έχουν καταβληθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εφόσον έχουν βεβαιωθεί από τον
διευθυντή του γραφείου συμβουλευτικής υποστήριξης. Σε διαδικασία διαταγής πληρωμής το ποσό της
απαίτησης αντιστοιχεί στην πιο πρόσφατη βαθμίδα συνδρομών.
ΣΤ) Στην περίπτωση εγγραφής με αναδρομική ισχύ το ποσό της συνδρομής που καταβάλλεται για το παρελθόν
διάστημα, αντιστοιχεί σε αυτό που θα καταβαλλόταν στην περίπτωση υφιστάμενης ιδιότητας μέλους.

Παραδείγματα υπολογισμού βάσει του κανονισμού συνδρομών από 01.01.2017
Παράδειγμα 1:
Το μέλος A, παντρεμένο, με 2 παιδιά ηλικίας 6 και 9 ετών, για τα οποία λαμβάνει επίδομα τέκνων, πέραν των
ετήσιων αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών ύψους 14.500 € εισπράττει το ποσό των 4.416 € δεν έχει καθόλου
πρόσθετα εισοδήματα.
Η βάση υπολογισμού συνδρομής ανέρχεται στο ποσό των 14.500 €  Βαθμίδα 2. Το επίδομα τέκνων δεν
επηρεάζει το ύψος της συνδρομής, εφόσον τα παιδιά δεν έχουν ακόμα ενηλικιωθεί. Συνεπώς η πληρωτέα συνδρομή
μέλους ανέρχεται στο ποσό των 67 €.
Παράδειγμα 2:
Το μέλος B είναι ιδιοκτήτης νεοαποκτηθείσας μονοκατοικίας, η οποία εν μέρει μισθώνεται ως κατοικία. Οι αποδοχές
του από μισθωτή εργασία ανέρχονται στο ποσό των 35.000 € και τα έσοδα από τη μίσθωση του ακινήτου στο ποσό
των 4.800 €.
Η βάση υπολογισμού συνδρομής για τον Β ανέρχεται στο ποσό των 39.800 €  Βαθμίδα 5. Επειδή ο B διαθέτει
μισθωμένη ακίνητη περιουσία, η συνδρομή του αναβαθμίζεται κατά 3 βαθμίδες  Βαθμίδα 8, ώστε η συνδρομή
μέλους διαμορφώνεται στο ποσό των 185 €.
Παράδειγμα 3:
Το μέλος Γ πέραν των ετήσιων αποδοχών από μισθωτή εργασία ύψους 35.000 € λαμβάνει
επιπροσθέτως από τον εργοδότη του αφορολόγητα οδοιπορικά ύψους 1.000 €. Επιπλέον τα εισοδήματα
του από αποδόσεις κεφαλαίου (τόκους) είναι 2.500 €. Και αυτός λαμβάνει για το ένα από τα δύο του
ενήλικα παιδιά επίδομα τέκνων, εφόσον αυτό ακόμα παρακολουθεί πρόγραμμα επαγγελματικής
εκπαίδευσης.
Η βάση υπολογισμού συνδρομής για τον Γ ανέρχεται στο ποσό των (35.000 € + 1.000 € + 2.500 € =) 38.500 € 
Βαθμίδα 5. Εφόσον ο Γ έχει εισοδήματα από αποδόσεις κεφαλαίου άνω των 2.000 € και λαμβάνει επίδομα τέκνου για
ενήλικο τέκνο, η συνδρομή του ανεβαίνει κατά 2 βαθμίδες  Βαθμίδα 7. Από αυτό προκύπτει μία συνδρομή μέλους
ύψους 172 €.
Παράδειγμα 4:
Το μέλος Δ είναι μισθωτός με μεικτές ετήσιες αποδοχές 39.400 € και έχει πραγματοποιήσει επισκευαστικές δαπάνες
για το μισθωμένο του διαμέρισμα, από τις οποίες τα ημερομίσθια που ανέρχονται στο ποσό των 1.800 € εκπίπτουν
ως παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε ιδιώτη.
Η βάση υπολογισμού συνδρομής για τον Δ ανέρχεται στο ποσό των 39.400 €  Βαθμίδα 5. Με τη παροχή τεχνικών
υπηρεσιών σε ιδιώτη, η συνδρομή του αναβαθμίζεται κατά μία βαθμίδα  Βαθμίδα 6. Από αυτό προκύπτει μία
συνδρομή μέλους ύψους 148 €.
Παράδειγμα 5:
Το μέλος E εγγράφεται το έτος 2017 ως νέο μέλος στην VLH. Αναθέτει την υποβολή φορολογικής δήλωσης για τα
έτη 2016 και 2015. Το 2016 οι ετήσιες αποδοχές του από μισθωτές υπηρεσίες ήταν 25.800 €, το 2015 ανήλθαν στο
ποσό των 19.000 €, ενώ στη συνέχεια έμεινε άνεργος και έλαβε και επίδομα ανεργίας ύψους 1.500 €.
Η βάση υπολογισμού συνδρομής για τον Ε ανέρχεται στο ποσό των 25.800 € για τη συνδρομή του 2017 και
(19.000 € + 1.500 € =) 20.500 € για τη συνδρομή του 2016  βαθμίδα 4.
Από αυτό προκύπτει – πέρα από το εφάπαξ τέλος εγγραφής 10 € – μία ετήσια συνδρομή μέλους 107 € για το 2017.
Για το 2016 ο E θα πληρώσει το ποσό των 102 €, όπως προβλέπεται βάσει του κατ‘ αυτόν το χρόνο ισχύοντος
κανονισμού συνδρομών. Έτσι το σύνολο της συνδρομής μαζί με το τέλος εγγραφής ανέρχεται στο ποσό των (10 € +
107 € + 102 € =) 219 €.
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