Buddhistisk dana via
skattsedeln

Information till
medlemsföreningarna
Detta är en presentation från Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG),
ett trossamfund för buddhistiska föreningar i Sverige.

SBG synliggör och stärker buddhismen i Sverige!
SBG gör bl.a. detta:








Andlig vård: utförande i samarbete
med sjukhus och anordna
utbildningsinsatser
Administration och kommunikation
med 22 föreningar samt med andra
medlemskategorier

Gemensamma aktiviter, såsom Vesak,
miljöarbete, online sändningar från
olika tempel, mm
Möten och samarbete med andra
religioner, myndigheter och instanser



Underhåll/utveckling av hemsida och
informationsmaterial



Information till media m.fl.



Rådgivning och stöd till föreningar



Administration och fördelning av
statsbidrag



Läs mer på
https://www.sverigesbuddhister.se

SBG:s 22 föreningar med totalt
11 875 medlemmar har som
främsta inkomstkälla idag:



Dana* – dvs gåvor, spontant och via
månatliga donationer



Medlemsavgifter



Avgifter från kurser och andra aktiviter



Statsbidrag från SST** som idag uppgår i
genomsnitt till ca. 44 kr per medlem och år

Dāna är en term på Sanskrit inom buddhismen som
betyder "skänkande", "givmildhet" eller "välgörenhet"
*

**SST

= Myndigheten för stöd till trossamfund

SBG föreslår att införa ett ytterligare sätt att inhämta gåvor/dana/
medlemsavgifter från medlemmar genom möjligheten att ansluta till Skatteverkets
system för statlig avgiftshjälp, hädanefter kallat:

”Buddhistisk dana genom skattsedeln”.
På samma sätt som de som tillhör Svenska kyrkan, eller andra samfund, kan vi få våra
medlemsavgifter dragna genom Skatteverket vid löne- eller pensionsutbetalningen.

Notera att Dana är en del av vår buddhistiska
praktik, och att sedvanliga gåvor naturligtvis
fortsättningsvis kan ges oavsett hur än
medlemsavgifter/Buddhistisk dana tas ut.

Andra religiösa samfund har redan anammat detta sätt
att bidra till sina föreningars överlevnad.

Fördelar med ”Buddhistisk dana genom skattsedeln”


Rättvis anpassning till medlemmarnas inkomstnivå baserad på en procentsats av
inkomsten. SBG föreslår 0,7%



Månadsvis utbetalning från Skatteverket till SBG, som sköter administration och
utbetalning till föreningarna



Din förening blir ekonomiskt starkare och stabilare även under sämre perioder



Större möjligheter att förverkliga utvecklingsidéer eller stödja projekt



Möjlighet att eventuellt erbjuda lägre kursavgifter



SBG stärks och kan på nationell och lokal nivå stödja fler buddhistiska
utvecklingsprojekt



Buddhismen får samma förutsättningar för utveckling som flertalet religioner i Sverige

”Buddhistisk dana genom skattsedeln” innebär praktiskt:


Två medlemskategorier införs i varje samfund/förening som fortsatt vill ha både
det gamla och det nya sättet



Innebär något mer administration av föreningarnas medlemsregister



Skatteverket tar ut en administrationsavgift på 9:- kr per medlem och år



SBG tar ut 10% för att sköta administration och utbetalning till föreningarna



När ekonomin tillåter kan årsstämman eventuellt besluta att avsätta ytterligare
10% till gemensamma projekt såsom andlig vård och annan aktuell verksamhet.



Det går bra att vara medlem och betala avgift genom skattsedeln till mer än ett
trossamfund. I så fall betalar man skatt till bägge organisationer.
Man kan dock inte stödja mer än en (1) buddhistisk organisation genom
Buddhistisk dana.



Man kan välja att stödja en lokal förening eller enbart SBG

Frivillighet för individ och förening!








Medlemmarna i varje förening ska få information och var och en kan ta
ställning till huruvida hen vill fortsätta med medlemsavgift som tidigare
och/eller via skattsedeln*
Till en början räcker det om ett mindre antal medlemmar vill vara med.
Alla personuppgifter är sekretessbelagda enligt GDPR**
Inträde och utträde ur systemet görs digitalt eller skriftligt och
administreras av SBG*
Blanketter för inträde eller utträde ska vara SBG tillhanda senast den 30
september, för att Skatteverket ska kunna dra eller avsluta Buddhistisk
dana påföljande år
*se bilagor, och powerpoint/information för medlemmar
** förslag på text kring GDPR utarbetas fn

Vad innebär detta för dig och din förening?
Nedanstående tabell visar individuell medlemsdana baserat på 25000, 35000 eller
45000 kr i månadsinkomst samt föreningars intäkter efter skatte- och SBG-avgifter.

SBG ansöker om Buddhistisk dana via skattsedeln
hos Kulturdepartementet
På följande sidor berättar vi om processen

Ansökningsprocess för SBG

Föreningen
bestämmer sig
för att ansluta sig till
“Buddhistisk dana via
skattsedeln”

SBG färdigställer information
och skapar in- och
utträdesblanketter samt
riktlinjer kring GDPR mm

SBG skickar ansökan om
Buddhistisk dana via
skattsedeln till
Kulturdepartementet
med nödvändiga bilagor

Beslut av
Kulturdepartementet
(regeringen)

Efter godkännande av Kulturdepartementet kan de lokala
föreningarna erbjuda varje enskild medlem att delta i Buddhistisk dana

1. Den lokala föreningen
informerar medlemmarna
om möjligheten att
ansluta sig till Buddhistisk
dana via skattsedeln

4. SBG skickar

medlemsstatistik till
Skatteverket på årsbasis
senast 31 oktober

2. Medlem beslutar sig
för Buddhistisk dana via
skattsedeln och fyller i en
anmälan om
medlemsdana

5. Buddhistisk dana
betalas ut månadsvis till
SBG

3. Anmälningsblanketten
skickas till SBG senast
den 30 september

6. Utbetalning från SBG
sker månadsvis till den
lokala föreningen

Buddhistisk dana gör gott för alla!
För frågor kontakta:
kontakt@sverigesbuddhister.se

