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A) Yeni üyelerin kayıt ücreti yasal Katma Değer Vergisi dahil 10 Euro’dur.

B) Üyelik Aidatı

Üyelerin yıllık aidatları feshedilmeyen üyelik boyunca ödenmek zorundadır. Bunlar B ve C maddelerinde
açıklamalara göre belirlenir. Daha düşük bir hesaplama esası belgelenemezse ya da kabul ettirilemezse, önceki
yılın tutarı esas alınır.

Birlikte vergilendirilen evli çiftlerde ve tescilli hayat arkadaşlıklarında gelirler toplanır. Aynı şekilde evli
çiftlerin/hayat arkadaşlarının her ikisinin de üye olması şart koşulur; bu durumda yalnızca bir üyelik aidatı tahsil
edilir.

Üyelik aidatı, tüm vergiye tabi ve vergiden muaf gelirlerden ya da - gelirler bilinmiyorsa - sosyal yardım
ödemelerinden oluşan bir aidat takdir esasına göre sınıflandırılır. Bunlar örneğin şunlardır:

1) Yıllık gelir vergisi belgesine göre yıllık brüt maaş ya da EStG 24. maddesi no. 1 a ya da b uyarınca diğer
tazminatlar dahil bakım ödemeleri artı işveren tarafından vergiden muaf olarak ödenen ödenekler,
yevmiyeler ve seyahat masrafı ücretleri,

- EStG 3. maddesi no. 12 uyarınca masraf tazminatları (federal ya da eyalet kasalarından alınan vergiden
muaf paralar),

- Ek iş faaliyetlerinden elde edilen gelirler EStG 3. maddesi no. 26, 26 a ya da 26 b (örneğin alıştırma
yöneticisi, eğitimci, öğretmen, hizmet danışmanı ya da bir resmi makam ya da kar amacı gütmeyen
organizasyon görevi),

- EStG 32 b maddesi uyarınca ücret tazmin ödemeleri (işsizlik parası I, hastalık parası vs.).

2) Aşağıdakilerden elde edilen gelirler:

- Örneğin çalışma ücreti, yurtdışı gelirleri vs. gibi yurtdışından elde edilen, vergiye tabi ya da vergiden muaf
gelirler ya da kazançlar,

- vergiye tabi ya da vergiden muaf rantlar, geçim ödemeleri, sürekli yükümlülükler,

- üzerinde yapı olan ve olmayan arazilerin kiraya verilmesinden ve finansal kiralamasının yanı sıra kiralama
ve finansal kiralamadan elde edilen ortaklık gelirleri (bkz. EStG 21. maddesi 1. fıkrası No. 1 - 3),

- Sermaye varlıkları (faizler, temettüler vs.), stopajın alıkoyulması dahil,

- arazilerin ya da arazi bölümlerinin özel satış işleri,

- reşit çocukların çocuk parası.
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Aidat basamağı Aidat Takdir Esası Toplam aidat 
yasal KDV  dahil 

Euro’dan Euro’ya kadar Euro 

1 ila 10.000 39,00 

2 10.001 - 15.000 76,00 

3 15.001 - 20.000 104,00 

4 20.001 - 30.000 126,00 

5 30.001 - 40.000 152,00 

6 40.001 - 50.000 177,00 

7 50.001 - 60.000 205,00 

8 60.001 - 70.000 220,00 

9 70.001 - 80.000 234,00 

10 80.001 - 90.000 273,00 

11 90.001 - 100.000 327,00 

12 üstü 100.000 385,00 

C) Özel Durumlarda Aidat Basamaklarının Uyarlanması

Belli faktörler üyelik aidatını artırabilir. Aidat en fazla dört basamak yükselir.

Aidat

- arazi ve toprak, bina ya da bina bölümü sahibi olunduğunda bir basamak

- üzerinde yapı bulunmayan arazilerin, üzerinde yapı bulunmayan alanlar da dahil, kiraya verilmesi ve finansal
kiralaması kaynaklı gelirlerde ya da kazançlarda bir basamak

- üzerinde yapı bulunan arazilerin ya da arazi bölümlerinin kiraya verilmesi ve finansal kiralaması kaynaklı
gelirlerde ya da kazançlarda üç basamak daha yükselir.

D) Tüzüğün 3. (3) maddesinde anılan dernek hizmetlerinden ancak ilgili yıllık aidat ödendikten sonra
yararlanılabilir.
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E) Tüzük uyarınca, danışman tarafından makbuz kesildiğinde aidatlar ödenmiş olur. İhtar işleminde aidat talebi 
en son tahsil edilen aidat basamağını esas alır. 

F) Geriye dönük bir katılım durumunda geçmişte kalan dönem için var olan bir üyelik halinde alınacak olan üyelik 
aidatı tahsil edilir. 

G) Üyeliğe katılım sırasında üyeye, özel kampanya çerçevesinde indirimli bir üyelik aidatı sağlanmışsa, bu 
indirimli üyelik aidatı sadece katılım yılı için geçerlidir. Bu durumda üye, katılım yılını takip eden takvim 
yılında, aidat çizelgesinde belirtilmiş olan normal üyelik aidatını ödemelidir. Şayet üye, aidat hesaplama esası 
için gerekli bilgileri derneğe vermediyse, aidat kademesi 12'ye göre en yüksek aidat ödenmelidir. 

 
 
01.01.2023’den itibaren aidat kuralıyla ilgili hesaplama örnekleri 
 

1. örnek: 
 
Üye A, evli, altı ve dokuz yaş arası iki çocuk için çocuk parası alıyor, 14.500 € maaşının   
yanında 5.256 € (çocuk başına aylık 219 €) çocuk parası alıyor ve başka herhangi bir geliri yok. 
 
Aidat takdir esası 14.500 € ➔ aidat basamağı 2. Çocuklar henüz reşit olmadığı için çocuk parası aidata etki etmez. 
Dolayısıyla alınacak üyelik aidatı 76 € olur. 
 

2. örnek: 
 
Üye B, yeni alınan ve kısmen ikamet amacıyla kiraya verilen bir müstakil evin mülk sahibi. 35.000 € maaşın yanı 
sıra 4.800 € tutarında kira geliri elde ediyor. 
 
Aidat takdir esası 39.800 € ➔ aidat basamağı 5. B gayrimenkul sahibi olduğu için  
aidat bir basamak yükselir ➔ aidat basamağı 6. Kiraya verme gelirleri nedeniyle aidat üç basamak daha yükselir ➔ 
aidat basamağı 9, böylece 234 €’luk bir üyelik aidatı tahakkuk eder. 
 

3. örnek: 
 
Üye C, 35.000 € maaşının yanında işvereninden vergiden muaf 1.000 € yolluk alıyor. Ayrıca sermaye varlığından 
(faiz) 2.500 € geliri bulunmakta. Buna ek olarak, reşit iki çocuğu için çocuk başına 5.256 € çocuk parası almakta 
(çocuk başına ayda 219 €). 
 
C için katkı takdir esası (35.000 € + 1.000 € + 2.500 € + 5.256 € =)  
43.756 €’ya çıkıyor ➔ aidat basamağı 6. Ödenecek üyelik aidatı 177 € olur. 
 

4. örnek: 
 
Üye D yıllık brüt maaşı 39.400 € olan bir işçi ve kiralık evinde, 1.800 €’luk ücret masrafını ev işi benzeri hizmet 
olarak düşebileceği tamirat masrafı yapıyor. 
 
D’nin aidat takdir esası 39.400 € ➔ aidat basamağı 5, böylece 152 €’luk bir üyelik aidatı tahakkuk ediyor. 
 

5. örnek: 
 
Üye E 2023 yılında yeni VLH üyesi olarak kabul ediliyor. 2022 ve 2021 yıllarının vergi beyannamesini hazırlatıyor. 
2022’de 25.800 € maaşı varmış, 2021’da maaşı 19.000 €’muş, sonra işsiz kalmış ve 1.500 € işsizlik parası almış. 
 
E’nin aidat takdir esası 2023 aidatı için 25.800 € ve 2022 aidatı için (19.000 € + 1.500 € =) 20.500 € ➔ tümü için 
aidat basamağı 4. 
 
Böylece - bir kereye mahsus alınan 10 € kayıt ücretinin yanında - 2023 yılı için 126 €  
 üyelik aidatı ortaya çıkıyor. E, 2022 yılı için bu tarihte geçerli olan 119 € aidat öder. Böylece toplam üyelik aidatı, 
giriş ücreti de dahil her iki aidat yılı için (10 € + 126 € + 119 € =) 255 € olur. 


