نظام االشتراكات بد ءً ا من 2021.01.01
أ) تبلغ رسوم االنضمام لألعضاء الجدد  10يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة القانونية.
ب) قيمة اشتراك العضوية
تُسدَّد االشتراكات السنوية لألعضاء عن مدة العضوية التي لم يتم إلغاؤها .وتُحدَّد وفقًا للتوضيحات الواردة تحت البند "ب" و "ج" .وإذا لم يثبت أساس تقدير أقل
أو يُوضَّح بشك ٍل ُمصدَّق ،فسوف تُطبَّق قيمة اشتراك العام السابق.
في حالة األزواج ،الذين يتم إحصاؤهم م ًعا والشراكات الحياتية المسجلة ،تُجمع مصادر الدخل م ًعا .ومن المفترض كذلك أن يصبح كال الزوجان/الشريكان
الحياتيان أعضاء ،وفي هذه الحالة تُفرض قيمة اشتراك واحدة فقط للعضوية.
يتكون من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة والمعفاة من الضرائب أو  -إذا كانت
تتدرج قيمة اشتراك العضوية وفقًا ألساس تقدير االشتراك ،والذي
َّ
مصادر الدخل غير معروفة  -المداخيل باستثناء اإلعانات االجتماعية .ويشمل ذلك على سبيل المثال:
 ) 1إجمالي األجر السنوي أو استحقاقات المعاش وفقًا لشهادة ضريبة األجر السنوي ،بما في ذلك التعويضات األخرى وفقًا للرقم  1أ أو ب من المادة  24من
قانون ضريبة الدخل ( ،) EStGباإلضافة إلى البدالت والنفقات وإجمالي مصاريف السفر المدفوعة من قبل صاحب العمل والمعفاة من الضرائب،
 بدالت النفقات (مخصصات معفاة من الضرائب من الخزانة االتحادية أو خزانة الوالية) وفقًا للرقم  12من المادة  3من قانون ضريبة الدخل(،)EStG
 مصادر الدخل من األعمال بدوام جزئي وفقًا للرقم  26أو  26أ أو  26ب من المادة  3من قانون ضريبة الدخل ( EStGمثالً المدربون والمعلمونوالمربون والمشرفون في خدمة أو نيابة عن جهة رسمية أو منظمة غير ربحية)،
 اإلعانات البديلة لألجر وفقًا للمادة  32ب من قانون ضريبة الدخل ( EStGإعانة البطالة  ،Iاإلعانة المرضية ،إلخ). )2مصادر الدخل
 مصادر الدخل أو المداخيل األجنبية الخاضعة للضريبة والمعفاة من الضرائب ،مثل أجور العمل والمعاشات األجنبية وخالفه، المعاشات وإعانات اإلعالة واألحمال المستدامة الخاضعة للضريبة أو المعفاة من الضرائب، إيجار وتأجير األراضي غير المستصلحة أو المستصلحة وكذلك مداخيل االستثمار من اإليجار والتأجير (انظر أرقام  3- 1من الفقرة  1من المادة 21من قانون ضريبة الدخل ،)EStG
 األصول الرأسمالية (الفوائد ،توزيعات األرباح ،وخالفه) ،حتى وإن تم االحتفاظ بضريبة األرباح على رأس المال،أراض أو أجزاءٍ من األرض،
 التصرفات الخاصة في قطعٍ
 إعانة أطفال لألطفال البالغين سن الرشد.أساس تقدير االشتراك

مستوى االشتراك

القيمة اإلجمالية لالشتراك
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ج ) مواءمة مستويات االشتراك في حاالت خاصة
هناك عوامل معينة يمكن أن تزيد من قيمة اشتراك العضوية .وتزيد قيمة االشتراك بمقدار أربعة مستويات كحد أقصى.
تزيد قيمة االشتراك
مبان.
مبان أو أجزاء من
 بمقدار مستوى واحد في حالة امتالك عقار أو أرض أوٍ
ٍ
أراض غير مستصلحة ،أو حتى مساحات غير مستصلحة.
 بمقدار مستوى واحد في حالة وجود مصادر دخل أو مداخيل من إيجار وتأجير قطعٍ
 بمقدار ثالثة مستويات أخرى في حالة وجود مصادر دخل أو مداخيل من إيجار وتأجير قطع أراضي أو أجزاء من أراضي مستصلحة.د ) إعانات الجمعية في ضوء المادة  ) 3( 3من الالئحة الداخلية ال يمكن المطالبة بها إال بعد سداد قيمة االشتراك السنوي المعني.
ي .في إجراء المطالبة تستند المطالبة بقيمة االشتراك إلى آخر مستوى اشتراك تم فرضه.
هـ ) وف ًقا لالئحة الداخلية ت ُدفع االشتراكات إذا أقرها االستشار ّ
و) في حالة االنضمام بأثر رجعي سيتم تحصيل قيمة اشتراك العضوية عن الفترة الماضية ،والتي كان يُفترض أن يتم تحصيلها حال وجود عضوية قائمة بالفعل.
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أمثلة احتساب لنظام االشتراكات بد ًءا من 2021.01.01
مثال :1
العضو أ متزوج ولديه طفالن يبلغان من العمر ستة أعوام وتسعة أعوام ويتلقى لهما إعانة أطفال ،حيث يتقاضى باإلضافة إلى أجر عمل مقداره  14500يورو ،إعانة
أطفال قدرها  5256يورو ( 219يورو لكل طفل في الشهر) وليست له مصادر دخل أخرى.
أساس تقدير االشتراك يبلغ  14500يورو  مستوى االشتراك  . 2إعانة األطفال ال تؤثر على قيمة االشتراك ،ألن األطفال لم يبلغوا سن الرشد بعد .وبذلك تبلغ قيمة
اشتراك العضوية الواجب سدادها  72يورو.
مثال :2
صالً من اإليجار
أجرا مقداره  35000يورو وكذلك دخالً ُمح َّ
العضو ب هو مالك لمنزل لعائلة واحدة تم شراؤه حديثًا ومؤجَّر جزئيًا ألغراض سكنية .ويتقاضى ً
مقداره  4800يورو.
ونظرا ألن العضو ب مال ًكا لعقار تزداد قيمة االشتراك بمقدار مستوى واحد  مستوى
أساس تقدير االشتراك يبلغ  39800يورو  مستوى االشتراك .5
ً
صل من اإليجار تزداد قيمة االشتراك بمقدار ثالثة مستويات أخرى  مستوى االشتراك  ،9بحيث تصبح قيمة اشتراك العضوية
االشتراك  .6وبسبب الدخل ال ُمح َّ
المستحقة  222يورو.

مثال :3
يحصل العضو ج ،باإلضافة إلى أجره البالغ  35000يورو ،أيضًا من صاحب العمل على مدفوعات معفاة من الضرائب بقيمة  1000يورو .عالوة ً على ذلك ،يبلغ
دخله من األصول الرأسمالية (الفائدة)  2500يورو .ويتلقى أيضًا إعانة أطفال قدرها  5256يورو ( 219يورو لكل طفل شهريًا) لطفليه البالغين سن الرشد.
أساس تقدير االشتراك للعضو ج يبلغ ( 35000يورو  1000 +يورو  2500 +يورو  5256 +يورو =)  43756يورو  مستوى االشتراك  .6تبلغ قيمة
اشتراك العضوية الواجب سدادها  168يورو.

مثال :4
أجرا سنويًا إجماليًا مقداره  39400يورو ويتحمل تكاليف إصالح لشقته المستأجرة ،والتي يمكنه أن يخصم منها  1800يورو تكاليف
العضو د هو موظف يتقاضى ً
األجور كخدمة متعلقة بالمنزل.
أساس تقدير االشتراك للعضو د يبلغ  39400يورو  مستوى االشتراك  ،5بحيث تصبح قيمة اشتراك العضوية المستحقة  144يورو.

مثال :5
يتم تسجيل العضو ي كعضو جديد في جمعية  VLHفي عام  .2021ويمكنه إعداد اإلقرار الضريبي لعامي  2020و  .2019في عام  ،2020حصل على أجر قدره
 25800يورو ،وفي عام  2019حصل على أجر قدره  19000يورو ،ثم أصبح عاطالً عن العمل وال يزال يتلقى إعانة بطالة بقيمة  1500يورو.
أساس تقدير االشتراك للعضو ي يبلغ  25800يورو لقيمة اشتراك عام  2021و ( 19000يورو  1500 +يورو =)  20500يورو لقيمة اشتراك   2020في
كال منهما مستوى االشتراك .4
ينتج عن ذلك  -باإلضافة إلى رسوم االنضمام التي تُدفع لمرة واحدة والبالغة  10يورو – قيمة اشتراك عضوية تبلغ  119يورو بالنسبة لعام  .2021وبالنسبة لعام
 2020يدفع العضو ي قيمة اشتراك  107يورو وفقًا لنظام االشتراكات الساري في ذلك الوقت .وبذلك تبلغ قيمة اشتراك العضوية لكال عامي االشتراك شاملة رسوم
االنضمام ( 10يورو  119 +يورو  107 +يورو =)  236يورو.
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