
Thông điệp quan trọng cho tất cả các nhóm Phật giáo ở Thụy Điển 

Chúng tôi hy vọng rằng các bạn quyết định chuyển lời kêu gọi sau đây đến các hội viên và những 

người quan tâm khác và hội khác, bằng ngôn ngữ và cách thức tốt nhất. Nếu bất kỳ nhà báo nào nên 

liên hệ với bạn về vấn đề này, bạn nên giới thiệu họ để nói chuyện với hội trưởng của Tổng Hội Phật 

giáo Thụy Điển (SBG), Trudy Fredriksson. 

Trong những năm gần đây, Cơ quan Skatteverket của Thụy Điển đã chọn đưa ra một loại yêu cầu thuế 

mới cho một số ngôi chùa Phật giáo. Những yêu cầu này không tương ứng với tình hình thực tế khi 

chúng ta nhìn vào những gì Cơ quan Skatteverket của Thụy Điển đã nói với chúng ta trước đây hoặc 

khi chúng ta nhìn vào cách Cơ quan Skatteverket của Thụy Điển xử sự với các tu viện Công giáo. Tình 

hình đặt ra một mối đe dọa cho toàn bộ cộng đồng Phật giáo ở Thụy Điển. Trong vụ kiện thuế hiện 

đang chờ xử lý tại tòa án, Cơ quan Skatteverket đang cố gắng đánh thuế ngôi chùa Thái Lan Wat Pah 

Sokjai (WPS) tại Östersund. Cơ quan Skatteverket của Thụy Điển đã mưu tã về các hoạt động của 

chùa không tương ứng với thực tế. Họ sử dụng hình ảnh sai sự thật này để yêu cầu đóng thuế Chủ 

nhân cho các khoản cúng dường cho các tu sỉ trong hội Phật giáo, nơi các cư sĩ cố gắng để xây dựng 

ngôi chùa này. Yêu cầu đóng thuế là một sự căng thẳng lớn đối với nền kinh tế của ngôi chùa và đã 

khiến hầu hết các tu sỉ phải rời khỏi chùa để không trở thành gánh nặng tài chính cho hội. 

Chúng tôi đã giúp ngôi chùa trong vụ kiện và đã làm hết sức mình trong quá trình tòa án cho đến nay 

để làm rõ rằng thuế không hợp lệ. Chúng tôi hy vọng rằng cơ quan Skatteverket sẽ thay đổi khi nhận 

ra sai lầm của mình. Nhưng phản ứng của họ cho thấy rõ rằng họ có ý định tiếp tục với yêu cầu của 

mình. 

Bây giờ chúng tôi có một thời gian rất ngắn để hành động. Nếu chúng ta thua kiện, số phận tương tự 

có thể sẽ chờ đợi các ngôi chùa Phật giáo khác ở Thụy Điển. Một số ngôi chùa sau đó phải bị đóng cửa 

và tiền lệ thuế mới có thể sẽ dẫn đến sự suy giảm chung của Phật giáo ở Thụy Điển. Đây sẽ là một mất 

mát lớn cho xã hội, vì các ngôi chùa là niềm nương tựa đối với rất nhiều người ở đất nước này. Các tín 

ngưỡng tôn giáo khác có hiện tượng tương tự như tu viện cũng có thể bị ảnh hưởng. 

Cho đến nay, tất cả mọi thứ trong vụ kiện này đã được thực hiện bởi các tình nguyện viên, vì không có 

tiền để trả cho một luật sư Thụy Điển. Nhưng khi hội WPS nhận được ý kiến của Cơ quan 

Skatteverket vào ngày 13 tháng 1 năm nay, chúng tôi đã nhận ra tại tổng hội SBG rằng chúng tôi có 

thể sẽ thua kiện nếu chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ của một luật sư Thụy Điển rất giỏi với kiến 

thức chuyên môn về các vấn đề thuế. 

Vì rất khẩn cấp, vào ngày 29 tháng 1, các tình nguyện viên làm việc về vấn đề thuế và hội Wat Pha 

Gothenburg và Phra Somsack, trụ trì ở Wat Pha Đan Mạch, đã gặp một luật sư thuế rất tài năng, Johan 

Myrén.  

Trước cuộc họp luật sư (Johan) đã dự buổi cúng ngọ của các nhà sư trong ngôi chùa của thành phố 

Gothenburg và cảm nhận được sự sùng kính của các tu sĩ và cư sĩ. 

Luật sư Myrén quyết định chấp nhận vụ kiện của chúng tôi vì ông cho rằng chúng tôi xứng đáng chiến 

thắng và ông cũng nghĩ rằng điều này có thể được chiến thắng. Luật sư đã đồng ý đặt lệ phí cao nhất 

của mình là 350.000 kr bao gồm thuế. Chúng tôi đã thu thập các cam kết về đóng góp tổng cộng 

140.000 SEK từ một số chùa và chúng tôi cần giúp đỡ nhanh chóng với phần còn lại. 

Tôi có thể làm gì? 

Tất cả Phật tử và các hội cùng cá nhân ở Thụy Điển có thể giúp đỡ! 

Chúng tôi yêu cầu bạn quyên góp ngay hôm nay! 

Bạn có thể Swisha hoặc chuyển một khoản quyên góp cho ngôi chùa/hội Phật giáo của bạn. Viết "Vụ 

Kiện Thuế". Chùa/hội của bạn sẽ chuyển tiếp tất cả các đóng góp cho Tổng Hội Phật giáo (SBG) để 

làm việc với luật sư Johan Myrén. 



HOẶC bạn có thể Swisha hoặc chuyển khoản đóng góp trực tiếp sang số Swish SBG 

1233 730 884, cộng với số giro 963252-2. 

Nếu tiền còn dư lại sau khi vụ kiện được giải quyết, chúng sẽ phân phối cho tất cả hội đã tham gia kêu 

gọi và đóng góp 

Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của bạn và đã hành động với chúng tôi! 


