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Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG).    

Frågor och svar gällande Buddhistisk dana via skattsedeln   
 
 
 
Vad är Buddhistisk dana via skattsedeln? 
Det är en frivillig avgift genom skatten för de personer som vill stödja en buddhistisk förening och 
Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG). Vi har valt att kalla den för Buddhistisk dana, ibland 
förekommer även formuleringen avgift genom skattsedeln. 
 
Bakgrund till avgiften genom skatten: 
Till och med året 1999 var det endast Svenska kyrkan som kunde ta ut s.k. kyrkoskatt för sina 
medlemmar genom Skatteverket. Efter att staten och Svenska kyrkan skiljdes åt år 2000 blev det 
möjligt även för andra trossamfund att få avgiftshjälp genom Skatteverket.  
 
Hur stor är avgiften?  
Den Buddhistiska danan är 0,7% av din inkomst av tjänst eller pension före skatt. Avgiftens exakta 
storlek beror på din inkomst och justeras därmed från år till år.  
 
Vad innebär det att SBG får avgiftshjälp av staten? 
Registrerade trossamfund kan få hjälp av staten (Skatteverket) med debitering av avgifter till 
trossamfundet. För det måste följande villkor vara uppfyllda: personen ska ha fyllt 18 år, finnas 
med i en lokal förenings- eller i SBG:s register, vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt i en blankett för 
medgivande och ha en beskattningsbar inkomst av tjänst eller pension. I deklarationsunderlaget 
som skickas ut i mars varje år framkommer hur stor avgiften är i ditt fall. Avgiften dras från den 
beskattningsbara inkomsten, precis som den vanliga skatten.  
 
Vad går den Buddhistiska danan via skattsedeln till? 
Den Buddhistiska danan gör det möjligt för oss att få en stabil ekonomi och den går till lokala 
föreningar och nationell buddhistisk verksamhet. Till största delen (90%) går den Buddhistiska 
danan tillbaka till de lokala föreningarna. Det bidrar till att stärka föreningens ekonomi och 
verksamhet. Ju fler personer bidrar via detta system, desto mer pengar kommer tillbaka till deras 
egen förening.  
När ekonomin tillåter kan årsstämman eventuellt besluta att avsätta ytterligare 10% till 
gemensamma projekt såsom andlig vård och annan aktuell verksamhet. 
 
Måste jag vara utövande buddhist, medlem i SBG eller medlem i en lokal förening, för att kunna 
bidra med min Buddhistiska dana?  
Nej, du behöver inte vara buddhist, vara medlem i SBG eller någon av de lokala buddhistiska 
föreningarna. Du kan välja att stödja Sveriges buddhistiska gemenskaps nationella verksamhet 
eller någon av de lokala medlemsföreningarna genom att ange det på blanketten för medgivande.  
 
Vilken församling kan få min Buddhistiska dana? 
Du kan själv välja vilken lokal buddhistisk förening du vill stödja. Du kan även välja att stödja SBG:s 
nationella buddhistiska verksamhet genom att ange det på blanketten för medgivande.  
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Det går bra att vara medlem i ett annat trossamfund, t.ex. Svenska kyrkan och ett buddhistiskt 
trossamfund samtidigt och det är tillåtet att stödja båda (eller en av dem) med avgift genom 
skatten, om du så vill. Du kan dock inte genom Buddhistisk dana stödja två föreningar inom ett och 
samma trossamfund, dvs du kan inte stödja två föreningar inom SBG, utan kan endast välja en av 
dem. 
 
Hur hög är den Buddhistiska danan i SBG? 
Den Buddhistiska danan uppgår till 0,7 % av din beskattningsbara inkomst. Varje år redovisas den 
givna summan i individens slutskattebesked.  
 
Hur ska man se på Buddhistisk dana i förhållande till de medlemsavgifter som ofta tas upp i 
lokala föreningar och till dana i allmänhet? 
Vi ser den Buddhistiska danan som ett komplement till vårt vanliga givande och medlemsavgiften 
till föreningen, inte nödvändigtvis en ersättning för dessa. Med hjälp av den Buddhistiska danan 
kan vi göra mer.  
 
Hur fördelas pengarna från Buddhistisk dana? 
Skattemyndigheten överför varje månad totalbeloppet till SBG. Innan fördelningen till respektive 
förening sker först en avräkning av avgiften till Skatteverket (9 kr. per person och år) och 10% för 
SBG:s administrativa hantering. Det gäller bland annat registersystem och informationsinsatser 
riktade till föreningar och medlemmar. När ekonomin tillåter kan årsstämman eventuellt besluta 
att ytterligare 10% ska avsättas till gemensamma projekt såsom andlig vård och annan aktuell 
verksamhet.  
 
Vem får reda på vart jag ger min Buddhistiska dana? 
Ansvariga för hanteringen av skatteuppbörden på SBG:s kansli har tystnadsplikt. Skatteverket har 
också strikta sekretessbestämmelser och meddelar därför inte SBG om vilken summa varje enskild 
person bidragit med, endast vilken summa varje lokal medlemsförening får, och skickar rapporter 
med sammanfattande, avpersonifierade data. Utöver det gäller EU:s GDPR-lagstiftning. 
 
Kan jag ångra mig? 
Ja, men ditt beslut gäller ett år i taget. Ändringar ska meddelas till SBG senast 30 oktober året 
innan. Utträdet ska göras på en särskild utträdesblankett som laddas ner från SBG:s hemsida:  
www.sverigesbuddhister.se/anmalan-buddhistisk-dana/     
 
Vad är ”begravningsavgiften” och hur skiljer den sig från den Buddhistiska danan? 
Begravningsavgiften är en obligatorisk avgift som alla svenska skattebetalare, oavsett eventuell 
religionstillhörighet, betalar. Den täcker allmänna kostnader som är kopplade till begravning, 
bland annat för gravplats och kremering. Däremot är den Buddhistiska danan frivillig och direkt 
kopplad till den buddhistiska förening du väljer att stödja. 
 
Hur gör jag för att ge Buddhistisk dana till SBG? 
Fyll i blanketten - Medgivande för Buddhistisk dana genom skattsedeln - och skicka in den till SBG 
som registrerar och administrerar den. Skatteverket betalar ut pengarna till SBG, som fördelar 
dessa till de lokala föreningarna. Blanketten finns även digitalt och kan skickas in elektroniskt från 
SBG:s hemsida: www.sverigesbuddhister.se/anmalan-buddhistisk-dana/ 
 


