Regulamin składek członkowskich
obowiązujący od 01.01.2017
A) Opłata członkowska dla nowych członków wynosi 10 Euro i zawiera 19% VAT.
B) Składki członkowskie
Roczne składki członkowskie uiszcza się za okres członkostwa, które nie zostało wypowiedziane. Wyliczane
są one zgodnie z punktami B i C. Jeśli nie wykazano lub nie uwiarygodniono niższej podstawy podatkowej należy
przyjąć podstawę ubiegłoroczną. Dla małżonków, którzy opodatkowują się wspólnie, przychody nalicza się
razem. Zakłada się przy tym, że oboje małżonków/partnerów zostaje członkami i w tym wypadku pobierana jest
tylko jedna składka członkowska. Składka członkowska jest zależna od podstawy naliczenia składki, na którą
składają się wszystkie nieopodatkowane oraz opodatkowane przychody lub – jeśli przychody nie są znane –
przychody z wyjątkiem świadczeń socjalnych. Są to np.
1) roczne wynagrodzenie brutto lub pobory emerytalne wykazane na poświadczeniu pracodawcy wraz z
pozostałymi rekompensatami zgodnie z § 24 nr 1 a lub b EStG (Einkommensteuergesetz, niem. ustawy o
podatku dochodowym) wraz z niepodlegającymi opodatkowaniu ryczałtami wypłacanymi przez pracodawcę
na dodatkowe wydatki, diety oraz delegacje,
- zwroty kosztów (nieopodatkowane pobory z Bundes- lub Landeskasse) zgodnie z § 3 nr 12 EStG
- dochody z działalności dodatkowej § 3 nr 26 lub 26 a EStG (np. trenerzy, szkoleniowcy, wychowawcy,
opiekunowie zatrudnieni lub pracujący na zlecenie urzędów lub organizacji użytku publicznego)
- świadczenie w miejsce wynagrodzenia zgodnie z § 32 b EStG (zasiłek dla bezrobotnych I, zasiłek
chorobowy itp.)
2) przychody z
- opodatkowanych i nieopodatkowanych zagranicznych wpływów i dochodów, jak np. wynagrodzenie,
zagraniczne emerytury itp.
- opodatkowanych lub nieopodatkowanych emerytur, alimentów i trwałych obciążeń
- wynajmu zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości oraz dochodów pochodzących z udziałów za
wynajem i dzierżawę (patrz § 21 ust. 1 nr 1 - 3 EStG)
- posiadanego majątku w formie kapitału (odsetki, dywidendy itp.), nawet, jeśli nie zgłasza się go w
zeznaniu podatkowym ze względu na potrącenie podatku od kapitału
- prywatnych transakcji sprzedaży nieruchomości lub ich części,
- dodatek na dzieci pełnoletnie.
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C) Dostosowanie stopnia składki w szczególnych wypadkach
Niektóre czynniki mogą zwiększyć wysokość składki członkowskiej. Składka może wzrosnąć maksymalnie o 4
stopnie.
Każdorazowo o jeden stopień w przypadku
- gdy przychody z majątku kapitałowego wynoszą powyżej 2.000 EUR
- korzystania z prawa do dodatku do emerytury zgodnie z § 83 EStG (emerytura Riester),
- wpływów z pomocy w usługach związanych z gospodarstwem domowym (również w przypadku tzw.
„Haushaltscheckverfahren“) lub prywatnych usługach rzemieślniczych zgodnie z § 35 a EStG
- dochodów lub wpływów z wynajmu lub dzierżawy terenów niezabudowanych, również rolniczych.
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Każdorazowo o trzy stopnie w przypadku
- dochodów lub wpływów z wynajmu lub dzierżawy terenów zabudowanych lub
- zagranicznych dochodów lub wpływów (wynagrodzenie, emerytury itp.).
D) Ze świadczeń Stowarzyszenia można korzystać dopiero po opłaceniu odpowiedniej rocznej składki
członkowskiej w rozumieniu § 3 (3) Statutu.
E) Zgodnie ze Statutem składki są opłacone, jeśli zostały zatwierdzone przez kierownika Punktu doradczego.
W postępowaniu upominawczym roszczenie składkowe ustalane jest na podstawie ostatnio ustalonej grupy
składkowej
F) W przypadku przystąpienia ze skutkiem wstecznym nalicza się za miniony okres taką składkę członkowską,
która zostałaby naliczona przy już istniejącym członkostwie.

Przykłady naliczenia składki zgodnie z regulaminem obowiązującym od
01.01.2017
Przykład 1:
Członek A, żonaty, 2 dzieci w wieku 6 i 9 lat, na które otrzymuje zasiłek rodzinny, poza wynagrodzeniem za pracę w
wysokości 14.500 EUR otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości 4.416 i nie posiada żadnych innych dochodów.
Podstawa naliczania składki członkowskiej wynosi 14.500 EUR  stopień składki 2. Zasiłek rodzinny nie ma
wpływu na wysokość składki, gdyż dzieci nie są pełnoletnie. Należna składka członkowska wynosi tym samym 67
EUR.

Przykład 2:
Członek B jest właścicielem nowo zakupionego domu jednorodzinnego częściowo wynajmowanego na cele
mieszkalne. Pobiera wynagrodzenia za pracę w wysokości 35.000 EUR oraz ma wpływy z wynajmu w wysokości
4.800 EUR.
Podstawa naliczania składki członkowskiej wynosi 39.800 EUR  stopień składki 5. Ponieważ B posiada własność
gruntową składka jego wzrasta o 3 stopnie  stopień składki 8, a więc będzie wynosić 185 EUR.

Przykład 3:
Członek C poza swoim wynagrodzeniem w wysokości 35.000 EUR otrzymuje od pracodawcy niepodlegające
opodatkowaniu świadczenia ryczałtem w wysokości 1.000 EUR. Jego wpływy z majątku kapitałowego (odsetki)
wynoszą 2.500 EUR. Otrzymuje on też na jedno z dwojga swoich pełnoletnich dzieci zasiłek rodzinny, gdyż kształci się
ono zawodowo.
Podstawa naliczania składki członkowskiej wynosi dla C (35.000 EUR + 1.000 EUR + 2.500 EUR =) 38.500 EUR 
stopień składki 5. Ponieważ C ma przychody z majątku kapitałowego w wysokości powyżej 2.000 EUR oraz pobiera
zasiłek rodzinny na pełnoletnie dziecko, składka jego wzrasta o dwa stopnie  stopień składki 7. Z tego wynika
składka członkowska w wysokości 172 EUR.

Przykład 4:
Członek D jest pracownikiem pobierającym pensję roczną w wysokości 39.400 EUR i ponosi koszty napraw w
wynajmowanym przez siebie mieszkaniu, z których może on odliczyć 1.800 EUR, jako koszty wynagrodzenia za
usługi związane z gospodarstwem domowym.
Podstawa naliczania składki członkowskiej wynosi dla D 39.400 EUR  stopień składki 5. Przy usługach
związanych z gospodarstwem domowym składka wzrasta o jeden stopień  stopień składki 6. Tak więc
otrzymujemy składkę w wysokości 148 EUR.

Przykład 5:
Członek E zostanie przyjęty w roku 2017 jako nowy członek VLH. Poprosił o przygotowanie zeznania podatkowego
za rok 2016 oraz 2015. W roku 2016 otrzymał on wynagrodzenie za pracę w wysokości 25.800 EUR, w 2015
wynagrodzenie w wysokości 19.000 EUR, następnie został bezrobotnym i otrzymał jeszcze zasiłek w wysokości
1.500 EUR.
Podstawa naliczania składki członkowskiej wynosi dla E 25.800 EUR dla składki za rok 2017 oraz (19.000 EUR +
1.500 EUR =) 20.500 EUR dla składki za 2016  każdorazowo stopień składki 4.
Wynika z tego wysokość składki członkowskiej – oprócz jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości 10 EUR –
107 EUR za rok 2017. Za rok 2016 E zapłaci zgodnie z obowiązującym w tym czasie regulaminem składek
102 EUR. Tak więc łączna składka wyniesie wraz z opłatą członkowską (10 EUR + 107 EUR + 102 EUR =)
219 EUR.
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