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Skatteverkets angrepp mot den Buddhistiska gemenskapen i Sverige.
Skatteverkets angrepp de senaste åren mot flera Buddhistiska Tempel är ett hot mot hela det
Buddhistiska samfundet i Sverige. Andra trosinriktningar med liknande företeelser såsom kloster
riskerar att också drabbas. I fallet som nu är aktuellt i domstol handlar om att Skatteverket vill
beskatta det Buddhistiska Thailändska Templet Östersund, Wat Pha Sokjai. Skatteverket målar upp
en bild av templets verksamhet som inte stämmer överens med hur det verkligen förhåller sig och
med stöd av den bilden vill dom förmånsbeskatta den ideella föreningen som byggt templet med
mycket små medel från många troende. Detta belastar ekonomiskt den ideella föreningen så hårt att
de flesta munkar har flyttat ut ur templet för att inte längre vara en börda för föreningen.

Nyligen 2020-01-09 kom en underrättelse från domstolen Förvaltningsrätten i Härnösand, som visar
på att bilden från skatteverket står fast och det gör att det är extremt brådskande att vi agerar.
Konsekvenserna vid fällande dom är att alla Buddhistiska tempel i Sverige riskerar att bli
förmånsbeskattade och en del befintliga Tempel och pågående byggande av Tempel kommer då att
gå under. Detta är då början på en generell utarmning av Buddhismen i Sverige vilket är mycket
olyckligt för hela samhället då Templen står för en stabiliserande och lugnande faktor för väldigt
många människor här.

Så här långt i den juridiska processen har det Buddhistiska samfundet bistått templet Wat Pha Sokjai
med egna ideella krafter och kompetenser eftersom pengar saknats för att ta hjälp av professionella
advokater. Nu inser alla parter att en fällande dom är på gång om vi inte nu omedelbart reagerar
med att ta hjälp av en skicklig advokat.

Detta har lett till att det Buddhistiska samfundet SBG nu med stöd från Templet Wat Pha Gothenburg
och Abotten Phra Somsack i Templet Wat Pha Denmark inlett ett samarbete med en mycket lämplig
advokat Johan Myrén från advokatfirman Cedric i Göteborg.

Nu gäller det att samla in pengar för detta gedigna och mycket betydelsefulla advokat arbete. I den
nu pågående första rättsliga instans förvaltningsrätten krävs extra mycket tid för advokaten att sätta
sig in i fallet vilket gör att summan blir stor i detta skede. 350.000 SEK kan det kosta men inte mer
har advokat Johan Myrén utlovat. Krävs ytterligare tid då belastas vi inte utan Johan bjuder på detta.
Om detta behöver i ett senare skede gå vidare till högre instans då tillkommer givetvis mer
kostnader.

Hemsidan för samfundet, SBG Sveriges Buddhistiska Gemenskap är www.sverigesbuddhister.se
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