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01.01.2016 tarihli aidat yönetmeliği 
2016 takvim yılı/aidat yılından itibaren ödenecek üyelik aidatları için 

 
§ 1 Aidat yükümlülüğü 

Üyelik aidatı için vergi danışmanlığı çerçevesinde sunulan yardımın kullanılmış olup olmamasından bağımsız 
olarak bir ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Üyeliğe yeni kabul edilenler, derneğe kabul edildikleri yıl için ödenen aidatın yanı sıra bir kereye mahsus olmak 
üzere 15,00 € (%19 KDV dahil) ödeyeceklerdir. 
Yönetim kurulu gerekçeli istisnai durumlarda üyenin başvurusu üzerine üyeliğe kabul harcının alınmasından 
feragat edebilir ve/veya miktarı sosyal açıdan temsil edilebilir bir seviyeye indirebilir. Vergi değerlendirmesinin 
birlikte yapılmasını seçme hakkı bulunan eşler/hayat arkadaşları, birlikte tek bir aidat ve sadece bir kabul harcı 
ödeyeceklerdir. 

 
§ 2 Aidatın miktarı 
 Aidatın miktarı, aidat değerlendirme temeli uyarınca tespit edilir. 

Aidat değerlendirmesinin temelini, üyenin geniş anlamda ücret yerine yapılan ödemeler ve benzerleri de dahil 
olmak üzere tüm gelir çeşitlerinden, herhangi bir vergiden muaf miktarın düşülmesinden ve kiraya ve ticari 
kiraya vermeden kaynaklanan kayıpların hesaba katılmasından önce yıllık brüt gelirlerin toplamı 
oluşturmaktadır. 

  
 Burada aşağıdakiler belirleyicidir: 
 a) Derneğe kabul esnasında, derneğe kabul yılından önceki yılda elde edilen gelirler. 
 b) Geriye dönük bir üyelik oluşturuluyorsa 
  aa) Derneğe üyeliğin gerçekleştiği yıl için: 
   Bir önceki yılda elde edilen gelirler, 
  bb) Diğer yıllar için: 
   İlgili aidat yılında elde edilen gelirler. 

Üyeler, aidatın tespiti için gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Üyeliğe geriye dönük kabul için, üyeliğin 
gerçekleştiği ilk aidat yılı geçerli olacaktır. 

 
§ 3 Aidatın ödenme tarihi 

Üyelik aidatı, derneğe giriş (kabul) yılında derhal, daha sonra her yıl 31 Ocak tarihinde ödenecektir. 
Derneğin hizmetlerinden faydalanma hakkı, sadece üyelik aidatları ödenmiş ise bulunmaktadır, ödeme talep 
üzerine kanıtlanacaktır. 

 
§ 4 Yapılan harcamaların ve harçların tazmini 

Dernek nezdinde aidatın tahsiline ilişkin tahakkuk eden harcamalar ve harçlar üyeler tarafından tazmin 
edilecektir. Bu husus özellikle, üyelerin adres değişikliklerini veya - otomatik ödeme talimatları (SEPA) ve/veya 
başka otomatik banka işlemleri talimatları varsa - bunlardaki banka - veya diğer hesap bilgilerindeki 
değişiklikleri bildirmemiş veya geç bildirmiş olması nedeniyle dernek nezdinde giderler oluştuğunda geçerlidir. 

 
§ 5 SEPA temel otomatik ödeme işlemi 

Üye ile dernek arasında SEPA temel otomatik işlemi konusunda anlaşmaya varılmış ise aidatı ödeyen taraf 
gerekli talimatı vermek ve ödeme tarihinde hesabın yeterli olmasını sağlamak zorundadır. 
Önceden bildirimde bulunma süresi bir güne indirilebilir. 

 
§ 6 Uyarı işlemleri 
 Uyarı sürecinde, derneğin son olarak bildiği üyelik aidatı talep edilecektir. 
 Yönetim kurulunun makul uyarı harcı tespit etme yetkisi vardır. 
 
 
Lütfen göz önünde bulundurunuz: 
Üyelik aidatı size ayrıca, vergi mahkemeleri nezdinde vergi hukukunda korunma sağlamaktadır. 
Buna ilişkin ayrıntılı bilgileri tüzükte bulabilirsiniz veya danışmanınıza sorunuz. 
 
Yönetim Kurulu  
 
Fuldatal, Kasım 2015 
Merkz: Fuldatal-Rothwesten, Dernek sicili Kassel, VR 2068 
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01.01.2016 tarihli aidat yönetmeliği 
2016 takvim yılı/aidat yılından itibaren ödenecek üyelik aidatları için 
 
Üyelik aidatı 350,00 €'dur (%19 KDV dahil) ve sosyal nedenlerle aşağıdaki gibi azaltılabilir: 
 

  %19 KDV dahil € olarak 
üyelik aidatı Üyenin € olarak toplam brüt yıllık geliri (=değerlendirme temeli) 

Aidat sınıfları 

1 120.001 €'ye kadar ve daha üzerinde 350,00 € 

2 90.000,00 €'den  120.000,00 €'ye kadar 290,00 € 

3 76.651,00 €'den  89.999,00 €'ye kadar 240,00 € 

4 61.351,00 €'den  76.650,00 €'ye kadar 210,00 € 

5 51.101,00 €'den  61.350,00 €'ye kadar 175,00 € 

6 43.451,00 €'den  51.100,00 €'ye kadar 160,00 € 

7 35.751,00 €'den  43.450,00 €'ye kadar 140,00 € 

8 28.101,00 €'den  35.750,00 €'ye kadar 125,00 € 

9 17.851,00 €'den  28.100,00 €'ye kadar 110,00 € 

10 10.201,00 €'den  17.850,00 €'ye kadar 90,00 € 

11 3.051,00 €'den  10.200,00 €'ye kadar 75,00 € 

12 2.001,00 €'den  3.050,00 €'ye kadar 60,00 € 

13 2.000,00 €'ye kadar + çocuklar 35,00 € 

Derneğe kabul yılı için ödenen aidatın yanı sıra bir kereye mahsus olmak üzere 15,00 € kabul harcı (%19 KDV 
dahil) ödenecektir. 
 
 

Aidat değerlendirme temeli 
 
Üyenin ve eşinin/kayıtlı bir beraber yaşamdaki hayat arkadaşının toplam brüt gelirleri (=değerlendirme temeli) 
aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
 
1.  Emeklilik ödemeleri de dahil olmak üzere elektronik maaş bordrosundaki brüt çalışma ücreti 

+ EStG § 34 uyarınca olağandışı gelirler (örneğin tazminatlar veya bir dizi yıl için ücret ödemeleri) 
+ EStG § 24 No. 1a ve 1b uyarınca diğer tazminatlar (örneğin erken emeklilik parası, grev paraları) 
+ Vergiden muaf çalışma ücretleri (örneğin yıldönümü ödemeleri, DBA, AT genelgesi, EStG § 3b 

uyarınca yurtdışı ödemeleri), EStG § 3 No. 16 uyarınca seyahat giderleri vs., yurtdışında ödenen 
çalışma ücreti 

2. EStGE § 20 bağlamında sermaye aktiflerinden kaynaklanan gelirler (stopaj vergisi olarak ödenmemişse) 
3. Kiraya verme ve ticari kiralamadan kaynaklanan gelirler (net soğuk kira + yan giderler) 
4. Diğer gelirlerden kaynaklanan gelirler (örneğin emekli maaşı gelirleri, diğer emeklilik ödemeleri ve 

EStG § 22 uyarınca nafaka ödemeleri) 
5. EStG § 23 uyarınca özel satış işlerinden kaynaklanan satış gelirleri 
6. Eğer ilgili işveren yükümlülükleri karşılanıyorsa, EStG § 35a Madde 1 bağlamında  

ev idaresi benzeri istihdamların toplam ücreti  
7. EStG § 3 No. 12, 26 ve No. 26a uyarınca vergiden muaf gelirler 
8. Diğer ücret yerine yapılan ödemeler, örneğin işsizlik parası, işsizlik yardımı, kısa çalışma parası, kış 

nedeniyle çalışmaların durmasında ödenen paralar, kötü hava parası, iflas parası, hastalık parası, annelik 
parası, ebeveyn parası, geçiş dönemi parası, yaralanma parası, yaşlılıkta yarı-zamanlılık için para biriktirme 
tutarı 

9. Alınan çocuk parası ödemeleri 


