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Viktigt meddelande till alla buddhistiska grupper i Sverige
Vi hoppas att ni bestämmer er för att förmedla följande vädjan till era egna medlemmar och
andra intresserade människor och organisationer, på det språk och det sätt som är bäst i ert
fall. Om några journalister skulle kontakta er i denna fråga, bör ni hänvisa dem till att tala
med ordföranden för Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG), Trudy Fredriksson.
Under de senaste åren har Skatteverket valt att komma med en ny typ av skattekrav till ett
antal buddhistiska tempel. Dessa krav motsvarar inte den verkliga situationen när vi tittar på
vad Skatteverket har sagt till oss tidigare eller när vi tittar på hur Skatteverket behandlar
kristna kloster. Situationen utgör ett hot mot hela det buddhistiska samhället här i Sverige. I
det skattefall som för närvarande pågår i domstolen försöker Skatteverket beskatta det
thailändska templet Wat Pah Sokjai (WPS) i Östersund. Skatteverket har målat upp en bild av
templets aktiviteter som inte motsvarar verkligheten. Det använder sig av denna osanna bild
för att kräva in arbetsgivaravgifter på löneförmåner för munkarna i den lilla gemenskapen,
där lekmännen arbetat hårt för att bygga upp detta tempel. Skattekravet är en stor
påfrestning för templets ekonomi och har lett till att de flesta munkar har flyttat ut ur
templet för att inte vara en ekonomisk börda för lekmännen.
Vi har hjälpt templet med ärendet och har gjort vårt bästa i domstolsprocessen hittills för att
göra det klart att skatten inte är motiverad. Vi hoppades att skattemyndigheten skulle ändra
sig när den insåg sitt misstag. Men deras svar gör det klart att de tänker fortsätta med sitt
påstående.
Vi har nu väldigt kort tid på oss för att hinna agera. Om vi förlorar fallet, väntar sannolikt
liknande öde även andra buddhistiska tempel i Sverige. Vissa tempel måste då stängas och
det eventuella nya skatteprejudikatet skulle leda till en allmän nedgång för buddhismen i
Sverige. Detta skulle vara en stor förlust för samhället, eftersom templen har en
stabiliserande inverkan för så många människor i detta land. Andra trosinriktningar med
liknande företeelser såsom kloster riskerar att också drabbas.
Hittills har allt i detta domstolsärende utförts av volontärer, eftersom det inte fanns några
pengar att betala för en svensk advokat. Men när WPS den 13 januari i år tog emot
Skatteverkets yttrande, insåg vi på SBG att vi förmodligen kommer att förlora fallet om vi
inte får hjälp av en mycket bra svensk advokat med expertkunskap i skattefrågor.
Eftersom det var mycket brådskande, träffades den 29 januari de frivilliga som jobbat med
skattefrågan, tillsammans med Wat Pha Göteborg och Phra Somsack, abbot i Wat Pha
Denmark, en mycket begåvad skatteadvokat, Johan Myrén. Före mötet bevittnade

advokaten munkarnas måltidsceremoni i templet Göteborg och kunde då själv se den djupa
hängivenheten hos både munkarna och lekmännen.
Advokaten Myrén beslutade att acceptera vårt fall eftersom han anser att vi förtjänar att
vinna och han tror också att detta går att vinna. Han har vänligt accepterat att sätta ett tak
på sitt arvode till 350.000 kr inklusive skatt. Vi har redan samlat in löften på donationer på
totalt 140.000 kr från ett antal tempel och vi behöver snabbt hjälp med resten.

Vad kan jag göra?
Alla buddhister och andra intresserade organisationer
och privatpersoner i Sverige kan hjälpa!
Vi ber dig donera idag!
Du kan Swisha eller föra över en donation till ditt eget tempel/din förening. Skriv "skattefall"
som referens. Ditt tempel/förening kommer att vidarebefordra alla donationer till Sveriges
buddhistiska gemenskap (SBG), som fungerar som en länk till advokaten Johan Myrén.

ELLER du kan Swisha eller föra över donationen direkt till SBG Swish nummer
1233 730 884, plusgironummer 963252-2.
För donationer från utlandet till SBG i Sverige:
IBAN SE04 9500 0099 6018 0963 2522
BIC NDEASESS
Till: Sveriges buddhistiska gemenskap
Address: Höglandstorget 10
167 71 Bromma
SVERIGE
Om det blir pengar kvar efter problemet slutligen är löst, kommer de att fördelas bland alla
föreningar som har bidragit till insamlingen.

Vi är mycket tacksamma för er hänsyn och för att ni agerar tillsammans med oss!

