
SVERIGES BUDDHISTISKA GEMENSKAP

Information om Buddhistisk dana
genom skattsedeln

För digital anmälan till Buddhistisk dana:
www.sverigesbuddhister.se/anmalan-dana/
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Hur kan jag stödja buddhistisk
verksamhet i Sverige?



SBG medlemsorganisationer
har idag som främsta
inkomstkälla:

Sveriges buddhistiska
gemenskap (SBG) inför ett
ytterligare sätt att inhämta
dana eller medlemsavgifter
genom möjligheten att
ansluta till Skatteverkets
system för statlig avgiftshjälp 

hädanefter kallat
”Buddhistisk dana
genom skattsedeln”

Dana i form av spontana eller
regelbundna donationer
Medlemsavgifter
Avgifter från kurser och
andra aktiviteter
Statsbidrag via SST* som
idag uppgår till i ca.50 kr per
medlem år 2022

*SST = Myndigheten för stöd  
             till trossamfund

Dāna är en term på Sanskrit inom
buddhismen som betyder
"skänkande", "givmildhet" eller
"välgörenhet".
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SBG är ett registrerat trossamfund för
buddhistiska organisationer i Sverige
Varje medlemsorganisation behåller sin särart
och självständiga verksamhet med Buddhas 
lära och utövning gemensamt för alla

utförande i samarbete med sjukhus och anordna
utbildningsinsatser

Andlig vård

med SBG medlemsorganisationer samt med andra
medlemskategorier

Samarbete och kommunikation

SBG synliggör och
stärker buddhismen i
Sverige!

såsom högtiden Vesak, krisberedskap, miljöarbete, 
med mera

Gemensamma aktiviter

med andra religioner, myndigheter och instanser
Möten och samarbete

av hemsida och informationsmaterial
Underhåll/utveckling

Information till media med mera
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Rådgivning och stöd till medlemsorganisationer

av statsbidrag
Administration och fördelning 



Fö
rd

el
ar

 m
ed

 B
ud

dh
is

tis
k 

da
na

Rättvis anpassning till din inkomstnivå
baserad på en procentsats av den
beskattningsbara inkomsten. SBG har
beslutat 0,7%

till SBG, som sköter administration och
utbetalning till föreningarna

Månadsvis utbetalning från Skatteverket 

även under sämre perioder

Din förening blir ekonomiskt starkare 
och stabilare 

Varför Buddhistisk dana?

att förverkliga utvecklingsidéer eller stödja
projekt

Större möjligheter 

att eventuellt erbjuda lägre kursavgifter
Möjlighet

och kan på nationell och lokal nivå stödja fler
buddhistiska utvecklingsprojekt

SBG stärks

till utveckling som flertalet andra religioner i Sverige
Buddhism får samma förutsättningar 
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PÅ SAMMA SÄTT SOM DE SOM
TILLHÖR SVENSKA KYRKAN,
ELLER ANDRA SAMFUND, KAN
BUDDHISTISK DANA BLI
DRAGEN GENOM SKATTEVERKET
VID LÖNE- ELLER
PENSIONSUTBETALNINGENFrivillighet för

individ och
förening!

Inträde och utträde ur
systemet görs digitalt
eller skriftligt genom din
förening eller SBG

Alla personuppgifter är
sekretessbelagda enligt GDPR.
SBG och föreningarna har inte
tillgång till den dana-anslutnes
inkomstuppgifter

Notera att dana är en del av
vår buddhistiska utövning,
och att sedvanliga gåvor kan
naturligtvis även ges i
fortsättningen 

Medgivande eller avanmälan
ska göras senast den 31 oktober,
för att Skatteverket ska kunna
dra eller avsluta Buddhistisk
dana påföljande år
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Mer om
Buddhistisk
dana
S V A R  P Å  N Å G R A  V A N L I G A  F R Å G O R

Föreningen kan behålla
möjligheten till
organisationsbidrag
från SST, även efter att
systemet med
Buddhistisk dana införs.

Dana-anslutna kan
dessutom räknas in i
underlaget för
statsbidrag.

1

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

SBG tar ut 10% för att sköta administration och utbetalning till föreningarna
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Det går bra att stödja
mer än ett trossamfund
genom skattsedeln. I så
fall betalar man genom
skattsedeln till bägge
trossamfunden. 

Man kan dock inte
stödja mer än en (1)
buddhistisk organisation
genom skattsedeln.

2

Man kan välja att
stödja en lokal förening
eller enbart SBG.

3
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Från medgivande till utbetalning

med Buddhistisk dana genom
skattsedeln? 

Vad händer när jag
beslutat mig för att
bidra

STEG 1
Anmälan görs digitalt eller på
pappersblankett, som lämnas till en
buddhistisk förening eller SBG

STEG 2
Via SBG erhåller Skatteverket på
årsbasis information om
anmälningarna

STEG 3
Skatteverket betalar ut Buddhistisk dana
månatligt till SBG centralt med en
klumpsumma per förening. Pengar minus
administrationsavgift och Skatteverkets
avgift på 9 kr per person och år
administreras och fördelas

STEG 4
Buddhistisk dana betalas ut månadsvis
till lokalföreningen

Har du fler frågor? 
Mejla till: kontakt@sverigesbuddhister.se



Buddhistisk dana
gör gott för många!

www.sverigesbuddhister.se
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