Regulamin opłacania składek
od 01.01.2021
A) Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 10 EUR łącznie z ustawowym podatkiem VAT.

Klasyfikacja składek

B) Składka członkowska
Roczne składki członkowskie należy uiścić na czas trwania niewypowiedzianego członkostwa. Są one
ustalane w sposób opisany w punktach B i C. Jeżeli nie udowodni się ani nie wykaże niższej podstawy wymiaru
składki, należy zastosować składkę z roku poprzedniego.
W przypadku wspólnego rozliczania podatku małżonków i zarejestrowanych związków partnerskich przychody
są sumowane. Zakłada się również, że oboje małżonkowie/partnerzy stają się członkami; w tym przypadku
pobierana jest tylko jedna składka członkowska.
Różne wysokości składki członkowskiej klasyfikuje się według podstawy wymiaru składki, na którą składają
się wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu i zwolnione z podatku lub – jeśli przychody nie są znane –
dochody inne niż świadczenia socjalne. Są to np.:
1) roczne wynagrodzenie brutto lub świadczenia emerytalno-rentowe zgodnie z zaświadczeniem rocznym o
podatku od wynagrodzenia, łącznie z innymi odszkodowaniami zgodnie z § 24 nr 1 a lub b niem. ustawy o
podatku dochodowym (EStG) oraz zwolnionymi od podatku ulgami, kosztami i dietami w związku z
podróżami służbowymi, wypłacanymi przez pracodawcę,
- zwroty poniesionych wydatków (nieopodatkowane wypłaty ze środków federalnych lub krajowych)
zgodnie z § 3 nr 12 niem. ustawy o podatku dochodowym (EStG),
- przychody z działalności dodatkowej § 3 nr 26, 26a lub 26b niem. ustawy o podatku dochodowym (EStG)
(np. trenerzy, instruktorzy, wychowawcy, opiekunowie w służbie lub na zlecenie władz publicznych lub
organizacji non-profit),
- świadczenia zastępcze zgodnie z § 32 b niem. ustawy o podatku dochodowym (EStG) (zasiłek dla
bezrobotnych I, zasiłek chorobowy itp.).
2) Przychody z
- podlegających opodatkowaniu i zwolnionych z podatku zagranicznych dochodów, takich jak
wynagrodzenie, emerytury zagraniczne itp.,
- podlegających opodatkowaniu i zwolnionych z podatku rent, świadczeń alimentacyjnych, stałych
obciążeń,
- wynajmu i dzierżawy gruntów niezabudowanych lub zabudowanych oraz dochodów z udziału z tytułu
wynajmu i dzierżawy (patrz § 21 ust. 1 nr 1–3 niem. ustawy o podatku dochodowym [EStG]),
- aktywów kapitałowych (odsetki, dywidendy itp.), nawet w przypadku potrącenia podatku od dochodów
kapitałowych,
- prywatnych transakcji sprzedaży gruntów lub ich części,
- zasiłku rodzinnego na pełnoletnie dzieci.
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C) Dostosowanie poziomów składek w szczególnych przypadkach
Niektóre czynniki mogą spowodować zwiększenie składki członkowskiej. Składka wzrasta maksymalnie o cztery
poziomy.
Składka wzrasta
- o jeden poziom w przypadku własności gruntów, budynków lub części budynków.
- o jeden poziom w przypadku przychodów lub dochodów z wynajmu lub dzierżawy niezabudowanych
gruntów, także niezabudowanych powierzchni.
- o trzy kolejne poziomy w przypadku przychodów lub dochodów z wynajmu lub dzierżawy zabudowanych
gruntów lub ich części.
D) Ze świadczeń stowarzyszenia w rozumieniu § 3 (3) statutu można korzystać tylko po uiszczeniu odpowiedniej
opłaty rocznej.
E) Zgodnie ze statutem za opłacone uważa się składki, które zostały pokwitowane przez
konsultatkę/konsultanta. Roszczenie o zapłatę składki jest – w postępowaniu upominawczym – zależne od
ostatnio pobranego poziomu składki.
F) W przypadku członkostwa z mocą wsteczną, składka członkowska za okres w przeszłości będzie naliczana
według stawki, która zostałaby naliczona, gdyby członkostwo już istniało.

Przykłady obliczeń w przypadku regulaminu opłacania składek
obowiązującego od 01.01.2021 r.
Przykład 1:
Członek A, żonaty, dwoje dzieci w wieku sześciu i dziewięciu lat, na które przydzielono mu zasiłek rodzinny na
dziecko, otrzymuje
oprócz wynagrodzenia w wysokości 14 500 EUR zasiłek na dziecko w wysokości 5256 EUR (219 EUR na dziecko
miesięcznie) i nie ma innych dochodów.
Podstawa wymiaru składki wynosi 14 500 EUR  poziom składek 2. Zasiłek na dziecko nie ma wpływu na
wysokość składki, ponieważ dzieci nie są jeszcze pełnoletnie. Należna składka członkowska wynosi zatem 72
EUR.

Przykład 2:
Członek B jest właścicielem nowo nabytego domu jednorodzinnego, który jest częściowo wynajmowany w celach
mieszkaniowych. Otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości 35 000 EUR oraz przychód z wynajmu w wysokości
4800 EUR.
Podstawa wymiaru składki wynosi 39 800 EUR poziom składek 5. Ponieważ B jest właścicielem nieruchomości,
składka wzrasta o jeden poziom  poziom składek 6. Ze względu na dochód z wynajmu składka wzrasta o kolejne
trzy poziomy  poziom składek 9, tak więc należna jest składka członkowska w wysokości 222 EUR.

Przykład 3:
Członek C otrzymuje od pracodawcy, oprócz wynagrodzenia w wysokości 35 000 EUR, także zwolnione z
opodatkowania diety w wysokości 1000 EUR. Ponadto jego przychody z aktywów kapitałowych (odsetki) wynoszą
2500 EUR. Otrzymuje również zasiłek na pełnoletnie dzieci w wysokości 5256 EUR (219 EUR na każde dziecko
miesięcznie).
Podstawa wymiaru składki dla C wynosi (35 000 EUR + 1000 EUR + 2500 EUR + 5256 EUR =)
43 756 EUR  poziom składek 6. Należna składka członkowska wynosi zatem 168 EUR.

Przykład 4:
Członek D jest pracownikiem, którego roczne wynagrodzenie brutto wynosi 39 400 EUR i który ponosi koszty
napraw wynajmowanego mieszkania, od których może odliczyć 1800 EUR robocizny jako usługi związanej z
gospodarstwem domowym.
Podstawa wymiaru składki dla D wynosi 39 400 EUR  poziom składek 5, tak więc należna jest składka
członkowska w wysokości 144 EUR.
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Przykład 5:
Członek E zostaje przyjęty jako nowy członek VLH w 2021 r. Zleca on przygotowane zeznań podatkowych za rok
2020 i rok 2019. W 2020 r. otrzymał on wynagrodzenie w wysokości 25 800 EUR, w 2019 r. – 19 000 EUR, potem
stał się bezrobotny i otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 1500 EUR.
Podstawa wymiaru składki dla E wynosi 25 800 EUR dla składki w 2021 r. i (19 000 EUR + 1 500 EUR =) 20 500
EUR dla składki w 2020 r.  każdorazowo poziom składek 4.
Z wyliczenia wynika zatem – oprócz jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej 10 EUR – składka członkowska w
wysokości 119 EUR
za rok 2021. E płaci za rok 2020, zgodnie z obowiązującym wtedy regulaminem, 107 EUR. Tym samym kwota
składek za dwa lata składkowe wraz z opłatą wpisową (10 EUR + 119 EUR + 107 EUR =) wynosi 236 EUR.
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