Правилник за членския внос
от 01.01.2021 г.
A) Таксата за приемане на нови членове възлиза на 10 евро с включен законово определен ДДС.
Б) Членски внос
Годишният членски внос трябва да бъде заплатен за срока на членството. Той се определя съгласно
условията в точки Б) и В). Ако не бъде доказана или гарантирана по-ниска основа за пресмятане на
членския внос, тогава се залага сумата от предишната година.
При облагани заедно съпрузи и вписани партньорства взиманията се пресмятат заедно. Също така се
предполага, че двамата съпрузи/партньори стават членове; в този случай се начислява само един
членски внос.
Членският внос се определя съгласно основа за пресмятане на членския внос, която се състои от
всички подлежащи и освободени от облагане взимания или - когато взиманията не са известни - от
приходите с изключение на социалните плащания. Това са например:
1) Годишна брутна работна заплата или пенсионни обезщетения съгласно годишната данъчна
декларация вкл. други обезщетения съгласно § 24 № 1 a или b от Закона за данъка върху доходите
(Einkommensteuergesetz/EStG), без изплатени от работодателя, неподлежащи на облагане общи
разходи за жилище, храна и пътувания,
- обезщетения за услуги (неподлежащи на облагане приходи от федералната или регионалната
каса) съгласно § 3 № 12 EStG,
- приходи от допълнителни трудови дейности § 3 № 26, 26 a или 26 b EStG (напр. ръководител на
упражнения, възпитател, учител, надзорник в служби или по поръчка на служба или обществено
полезна организация),
- заместващи заплатата приходи съгласно § 32 b EStG (обезщетение за безработица, болнични и
др.).
2) Взимания от
- подлежащи и неподлежащи на данъчно облагане чуждестранни взимания или приходи, като напр.
трудово възнаграждение, пенсии от чужбина и др.,
- подлежащи или освободени от данъчно облагане пенсии, домакински разходи, постоянни
задължения,
- отдаване под наем и даване под аренда на незастроени или застроени парцели, както и приходи
от участие от отдаване под наем и даване под аренда (вижте § 21 Пар. 1 № 1 - 3 EStG),
- капиталови активи (лихви, дивиденти и др.), също и при приспадане на компенсационния данък,
- частни продажби на парцели или на части от парцели,
- детски надбавки за пълнолетни деца.

Таблица за
вноската

Ниво на
вноската
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Основа за пресмятане на
вноската
от евро
до евро
до
10 000
10 001
15 000
15 001
20 000
20 001
30 000
30 001
40 000
40 001
50 000
50 001
60 000
60 001
70 000
70 001
80 000
80 001
90 000
90 001
100 000
над
100 000

Обща вноска
Вкл. ДДС

евро
39,00
72,00
99,00
119,00
144,00
168,00
194,00
209,00
222,00
259,00
310,00
365,00

В) Корекция на нивата на вноската в специални случаи
Определени фактори могат да увеличат членския внос. Сумата се увеличава с максимум четири нива.
Сумата се увеличава
- с едно ниво в случай на собственост върху земя, сгради или части от сгради.
- с едно ниво при приходи или доходи от отдаване под наем и даване под аренда на незастроена
земя, включително незастроени площи.
- с допълнителни три нива при приходи или доходи от отдаване под наем и даване под аренда на
застроена земя или парцели.
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Г) Услугите на сдружението по смисъла на § 3 (3) от правилника могат да се използват едва след
заплащане на съответния годишен членски внос.
Д) Начислени съгласно правилника са членските вноски, когато те са били потвърдени от консултанта.
При процедурата за предупреждаване за неплатени вноски сумата на иска се определя от последно
начисленото ниво на членския внос.
Е) В случай на приемане в сдружението със задна дата за намиращия се в миналото период се
начислява членски внос, какъвто би бил начислен при вече съществуващо членство.

Примери за пресмятане към правилника за членския внос от 01.01.2021 г.
Пример 1:
Член А, женен, две деца на възраст шест и девет години, за които получава детски надбавки, получава
освен трудово възнаграждение от 14 500 евро и детски надбавки, които възлизат на 5 256 евро (219 евро на
дете и на месец), и няма други доходи.
Основата за пресмятане на членския внос възлиза на 14 500 евро  Ниво на вноската 2. Детските
надбавки не оказват влияние върху вноската, защото децата още не са пълнолетни. Членският внос, който
трябва да бъде начислен, възлиза на 72 евро.

Пример 2:
Член Б е собственик на новопридобита еднофамилна къща, част от която се отдава под наем за жилищни
цели. Той получава работна заплата в размер на 35 000 евро, както и приходи от отдаването под наем в
размер на 4 800 евро.
Основата за пресмятане на членския внос възлиза на 39 800 евро  Ниво на вноската 5. Тъй като Б е
собственик на недвижим имот,
сумата на вноската се повишава с едно ниво  Ниво на вноската 6. С доходите от отдаване под наем
вноската се увеличава с още три нива  Ниво на вноската 9, така че се дължи членски внос от 222 евро.

Пример 3:
Член В получава освен своята работна заплата от 35 000 евро от своя работодател и необлагаеми
плащания в размер на 1 000 евро. Освен това неговите приходи от капиталови активи (лихви) са 2 500
евро. Също така той получава за двете си пълнолетни деца надбавки за деца в размер на 5 256 евро (219
евро на дете и на месец).
Основата за пресмятане на членския внос за В възлиза на (35 000 евро + 1 000 евро + 2 500 евро + 5 256
евро =)
43 756 евро  Ниво на вноската 6. Членският внос, който трябва да бъде начислен, възлиза на 168 евро.

Пример 4:
Член Г е работник с годишна брутна работна заплата от 39 400 евро и има разходи за ремонт на своето
наето жилище, от които той може да извади 1 800 евро разходи от заплатата като свързана с
домакинството услуга.
Основата за пресмятане на членския внос за Г възлиза на 39 400 евро  Ниво на вноската 5, така че
дължи членски внос от 144 евро.

Пример 5:
Член Д е приет през 2021 г. като нов член на VLH. Той възлага изготвянето на данъчната декларация за
2020 година и за 2019 година. През 2020 година той е имал работна заплата от 25 800 евро, през 2019
година работна заплата от 19 000 евро, след това е бил безработен и е получавал обезщетение за
безработица от 1 500 евро.
Основата за пресмятане на членския внос за Д възлиза на 25 800 евро за членския внос за 2021 година и
(19 000 евро + 1 500 евро =) 20 500 евро за членския внос за 2020 година  съответно ниво на вноската 4.
Така се получава – освен еднократната такса за приемане в размер на 10 евро – членски внос от 119 евро
за 2021 година. За 2020 година Д заплаща съгласно валидния към този момент правилник за членския внос
107 евро. Така общият членски внос, заедно с таксата за приемане възлиза на (10 евро + 119 евро + 107
евро =) 236 евро.
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