Κανονισμός συνδρομών της 01.01.2021
A) Το τέλος εγγραφής για νέα μέλη είναι 10 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.
B) Συνδρομή μέλους
Οι ετήσιες συνδρομές των μελών πρέπει να καταβάλλονται για τον χρόνο διατήρησης της ιδιότητας μέλους. Ο
υπολογισμός τους βασίζεται στις περιγραφές των παραγράφων B και Γ. Εφόσον δεν τεκμηριώνεται με πειστικό
τρόπο χαμηλότερη βάση υπολογισμού, ως βάση χρησιμοποιείται η συνδρομή του προηγούμενου έτους.
Σε συζύγους και συντρόφους που συζούν με καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή
φορολογική δήλωση συνυπολογίζεται το άθροισμα των εισοδημάτων. Επίσης συνιστά προϋπόθεση η εγγραφή
αμφότερων των δύο συζύγων/συντρόφων, ενώ σε αυτή την περίπτωση εισπράττεται μία συνδρομή μέλους.
Η συνδρομή μέλους διαμορφώνεται κλιμακωτά σύμφωνα με τη βάση υπολογισμού συνδρομών, η οποία
αποτελείται από το σύνολο των φορολογητέων και αφορολόγητων εισοδημάτων ή - εάν τα εισοδήματα δεν είναι
γνωστά - από τα έσοδα εξαιρουμένων των κοινωνικών παροχών. Αυτά είναι για παράδειγμα:
1) Ετήσιες μεικτές αποδοχές από μισθούς ή συντάξεις βάσει της ετήσιας βεβαίωσης μισθοδοσίας συμπ. λοιπών
αποζημιώσεων κατά το § 24 αρ. 1 α ή β EStG πλέον αφορολόγητα εφάπαξ ποσά, έκτακτα έξοδα, πάγια
έξοδα μετακίνησης που έχει καταβάλει ο εργοδότης,
- Αποζημιώσεις (αφορολόγητα έσοδα από το Ομοσπονδιακό ή Κρατιδιακό Ταμείο) κατά το § 3 αρ. 12
EStG,
- Εισοδήματα από δευτερεύουσα απασχόληση κατά το § 3 αρ. 26, 26 α ή 26 β EStG (γυμναστής,
εκπαιδευτής, παιδαγωγός, οργανωτής δραστηριοτήτων στην υπηρεσία ή κατ’ εντολή δημόσιας υπηρεσίας
ή κοινωφελούς οργανισμού),
- Αντισταθμιστικές παροχές έναντι μισθού κατά το § 32 β EStG (επίδομα ανεργίας I, επίδομα ασθένειας
κτλ.).
2) Εισοδήματα από
- φορολογητέα και αφορολόγητα εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή ή έσοδα όπως π.χ. μισθός,
συντάξεις κτλ.
- φορολογητέα ή αφορολόγητα ποσά από συντάξεις, διατροφές, μόνιμες επιβαρύνσεις,
- την εκμίσθωση και εκμετάλλευση δομημένων και μη οικοπέδων καθώς και εισοδήματα από συμμετοχή σε
τέτοιες δραστηριότητες (βλέπε § 21 παρ. 1 αρ. 1 - 3 EStG),
- κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία (τόκοι, μερίσματα κτλ.) και στην περίπτωση παρακρατούμενου
φόρου
- ιδιωτικές συναλλαγές πώλησης ακινήτων ή τμημάτων ακινήτων,
- επίδομα τέκνων ενήλικων τέκνων.
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Γ) Προσαρμογή κλίμακας συνδρομής σε ειδικές περιπτώσεις
Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να αυξήσουν το ύψος της ετήσιας συνδρομής. Η αύξηση της συνδρομής δεν
μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα επίπεδα.
Η συνδρομή προσαυξάνεται
- κατά μία κλίμακα σε περίπτωση ιδιοκτησίας ακινήτων, κτιρίων ή μεριδίων επί κτιρίων.
- κατά μία κλίμακα σε περίπτωση εισοδημάτων ή εσόδων από εκμίσθωση ή εκμετάλλευση μη δομημένων
οικοπέδων, συμπεριλαμβανομένων των μη δομημένων επιφανειών.
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κατά τρείς επιπλέον κλίμακες σε περίπτωση εισοδημάτων ή εσόδων από εκμίσθωση ή εκμετάλλευση
δομημένων οικοπέδων ή μεριδίων σε οικόπεδα.

Δ ) Οι υπηρεσίες του συλλόγου κατά την έννοια του άρθρου § 3 (3) του καταστατικού παρέχονται μόνο κατόπιν
εξόφλησης της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής.
E) Οι συνδρομές θεωρούνται καταβληθείσες σύμφωνα με το καταστατικό, εφόσον έχει εκδοθεί απόδειξη από
τον/την φοροτεχνικό σύμβουλο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας όχλησης καθυστερούμενων συνδρομών, η
απαίτηση καθορίζεται στη βάση της κλίμακας της τελευταίας συνδρομής εισπράχθηκε.
ΣΤ)
Στην περίπτωση εγγραφής με αναδρομική ισχύ καταβάλλεται για το διάστημα που έχει παρέλθει
συνδρομή μέλους που αντιστοιχεί σε αυτήν που θα καταβαλλόταν στο πλαίσιο μίας υφιστάμενης ιδιότητας
μέλους.

Παραδείγματα υπολογισμού βάσει του κανονισμού συνδρομών από 01.01.2021
Παράδειγμα 1:
Το μέλος A, έγγαμος, δύο παιδιά ηλικίας έξι και εννέα ετών για τα οποία εισπράττει επίδομα τέκνων, λαμβάνει
εκτός από τον μισθό του ύψους 14.500 ευρώ επίδομα τέκνων ύψους 5.256 ευρώ (219 € ανά παιδί ανά μήνα) και
δεν έχει άλλα εισοδήματα.
Η βάση υπολογισμού συνδρομών είναι το ποσό των 14.500 ευρώ  Κλίμακα συνδρομών 2. Το επίδομα τέκνων
δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της συνδρομής, επειδή τα παιδιά δεν είναι ενήλικα. Η συνδρομή μέλους
που οφείλει ανέρχεται συνεπώς στο ποσό των 72 ευρώ.

Παράδειγμα 2:
Το μέλος B είναι ιδιοκτήτης νεοαποκτηθείσας και εν μέρει ως κατοικία μισθωμένης μονοκατοικίας. Ο μισθός του
είναι 35.000 ευρώ ενώ τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ανέρχονται στο ποσό των 4.800 ευρώ.
Η βάση υπολογισμού συνδρομών είναι το ποσό των 39.800 ευρώ  Κλίμακα συνδρομών 5. Επειδή ο Β είναι
ιδιοκτήτης ακινήτου
η συνδρομή του αυξάνεται κατά μία κλίμακα  Κλίμακα συνδρομών 6. Λόγω των εισοδημάτων από την εκμίσθωση
η συνδρομή αυξάνεται κατά τρεις κλίμακες  Κλίμακα συνδρομών 9, έτσι ώστε το ύψος της πληρωτέας συνδρομής
να ανέλθει στα 222 ευρώ.

Παράδειγμα 3:
Το μέλος Γ πέρα από τον μισθό του 35.000 ευρώ λαμβάνει από τον εργοδότη του επιπρόσθετα αφορολόγητα
εφάπαξ ποσά αξίας 1.000 ευρώ. Επιπλέον τα εισοδήματα του από κεφαλαιουχικές αξίες (τόκοι) ανέρχονται στο
ποσό των 2.500 ευρώ. Επίσης εισπράττει για τα δύο του ενήλικα παιδιά επίδομα τέκνων ύψους 5.256 ευρώ (219
ευρώ ανά παιδί και ανά μήνα).
Η βάση υπολογισμού συνδρομής για τον Γ ανέρχεται στο ποσό των (35.000 € + 1.000 € + 2.500 € + 5.256 € =)
43.756 ευρώ  Κλίμακα συνδρομών 6. Η συνδρομή μέλους που οφείλει ανέρχεται στο ποσό των 168 ευρώ.

Παράδειγμα 4:
Το μέλος Δ είναι μισθωτός με ετήσιες μεικτές αποδοχές 39.400 € και έχει δαπάνες επισκευής για το διαμέρισμά
που μισθώνει, εκ των οποίων εκπίπτει το ποσό των 1.800 € για δαπάνες αμοιβών ως οικιακές υπηρεσίες.
Η βάση υπολογισμού συνδρομής για τον Γ ανέρχεται στο ποσό των 39.400 ευρώ  Κλίμακα συνδρομών 5, ενώ η
συνδρομή του στο ποσό των 144 ευρώ.

Παράδειγμα 5:
Το μέλος E εγγράφεται το 2021 ως νέο μέλος στον VLH. Αναθέτει τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης για
το έτος 2020 και 2019. Το 2020 ο μισθός του ανήλθε στο ποσό των 25.800 ευρώ, το 2019 στο ποσό των 19.000
ευρώ, μετά έμεινε άνεργος και λαμβάνει επίδομα ανεργίας ύψους 1.500 ευρώ.
Η βάση υπολογισμού συνδρομής για τον E ανέρχεται στο ποσό των 25.800 ευρώ για την συνδρομή του 2021 και
των (19.000 € + 1.500 € =) 20.500 ευρώ για την συνδρομή του 2020  Κλίμακα συνδρομής 4 για κάθε έτος.
Από αυτό προκύπτει - πέρα από το εφάπαξ τέλος εγγραφής των 10 ευρώ μία συνδρομή μέλους ύψους 119 ευρώ.
για το έτος 2021. Για το 2020 ο E θα καταβάλει 107 ευρώ σύμφωνα με τον ισχύοντα για αυτό το έτος κανονισμό
συνδρομών. Έτσι το ύψος της συνδρομής για τα δύο έτη συνδρομών συμπ. του τέλους εγγραφής ανέρχεται στο
ποσό των (10 € + 119 € + 107 € =) 236 ευρώ.
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