Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS)

MOSKEAVGIFTEN
Ditt enkla sätt
att stödja arbetet
i församlingen

Anmäl senast 31 oktober

Välkommen som medlem
Du är välkommen att bli en del av Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS)
och vår gemenskap oavsett vem du är. Här ﬁnns det en plats för dig som har
frågor om islam, shiism, tro, livet eller tankar kring dig själv eller din familj,
men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld.

Moskéavgiften!
Islamiska Shiasamfunden i Sveriges (ISS) vision lyder:
"En moské för hela livet där vi utövar våra ritualer och hjälper
– mig, dig och världen.
Vårt engagemang för vårt samhälle hör i allra högsta grad
ihop med vår tro. Det handlar om vår trovärdighet.
Det handlar om det nära perspektivet, men det handlar också
om att höja blicken och se ut över den värld vi lever i.
I detta arbete är din församling betydelsefull. Och att därför ge
din moskéavgift till din församling är både klokt och viktigt
och kan vara avgörande för om vi skall lyckas i vårt arbete.
Har du inte skickat in ditt medgivande för moskéavgift ännu?
så tycker vi att det är dags nu. Vi tror att Du bryr dig,
så skicka in ditt medgivande redan idag.

دﻋﻢ اﳌﺮاﮐﺰ و اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺮ ﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻮﻣﺔ اﻟﺴـﻮﯾﺪﯾﺔ وﷲ ا ﻤﺪ ﰲ ﺷﮫﺮ ﺷﺒﺎط٢٠١٧

اﻟﯿﺔ دﻋﻢ اﳌﺮاﮐﺰ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸـﯿﻌﯿﺔ ﻣﻦ

ﺣﺼـﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ا

وھﻮ ﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻟﺪی اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪ ﯿﺔ وﻣﻨﮫﺎ اﻟ

ﻨﯿﺴــﺔ اﻟﺴــﻮﯾﺪﯾﺔ ،واﻟﺬي ن اﻟﺰاﻣﯿﺎ ﰲ

ﺧﻼل ﺿﺮ ﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،وھﺬا ﮑﻞ ﺧﻄﻮة ﮐﺒﲑة و ﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺮاﮐﺰ و ﺎﻃﺎ ﺎ اﻟﺪ ﯿﺔ واﻻﺟ ﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.
اﻟﺴﺎﺑﻖ ان ﯾﺪﻓﻊ اﱃ اﻟ

ﻨﯿﺴﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ ﺣﱴ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ .

ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﮐﻞ ﺺ ﺣﺪدت ﺴـــــــﺒﺔ  0,7%ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺴـــــــﻨﻮي واﻟﺘﻲ ـــــــﺘ ﻄﻊ ﻣﻊ ﺿﺮ ﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺴــﻨﻮي و ﻮم داﺋﺮة اﻟﻀــﺮ ﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴـــﺎب اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺼـــﻮرة ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ و ـــﻠﯿﻤﻪ اﱃ اﳌﺮﮐﺰ او اﳌ ـــ ﺪ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي
ﺪده اﻟ ﺺ ﰲ اﻻﺳ رة .

ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻻﺧﻮة و اﻻﺧﻮات اﻻﻓﺎﺿﻞ ﻣﻠﺊ اﻻﺳ رة اﳌﺮﻓﻘﺔ و ارﺳﺎﳍﺎ اﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﺳﻔﻞ اﻻﺳ رة .
ﳌﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺮﺟﯽ اﻻ ﺎل ﺎ ) اﻻ ﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺸﯿﻌﻲ ( او ﻗﺮاءة اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ

ﺻ ﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ از طﺮﯾﻖ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳـﻮﺋﺪ ،در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ  ٢٠١٧ﻣﺠﻮز
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان و اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ از
ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ .ان ﺷﺎءﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮﺋﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اراﺋﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ
ﺧﺪﻣﺎت دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ﺳــﻮی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ داﺷــﺖ .اﺳــﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ
ﺷـﯿﻮه ای در ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از طﺮﯾﻖ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ،در ﺳــﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎ
ھﻤﭽﻮن ﮐﻠﯿﺴـــــــــــــﺎی ﺳﻮﺋﺪ )ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻣﯿﻼدی اﺟﺒﺎری ﺑﻮد( و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺘﯽ  0,7%درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳـﻮﺋﺪ ھﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻪ
رﻗﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن وارﯾﺰ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺠﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺣﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،وارﯾﺰ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳــــﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣١اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ و ارﺳﺎل آن  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺷﺎﯾﺴـــــﺘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﯿﺮ دﻧﯿﻮی ﻣﺸـــــﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺛﻮاب اﺧﺮوی آن ﻧﯿﺰ
ﺳﮫﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﻮﺋﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Information om moskéavgiften
ISS har som registrerat trossamfund regeringens medgivande till statlig
hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som
betalar avgift via skattesystemet samtycker till detta. En insänd
medgivandeblankett gäller som samtycke.
ISS lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och
personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen
behandlar uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som
övriga uppgifter vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via
skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt fullt ut.
Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten. Avgiften
redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter.
Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är
sekretessbelagd. Skatteförvaltningen får enligt skatteregisterlagen registrera
uppgift om avgiftsskyldighet och avgiften.
ISS är juridiskt ansvarig för registret över de som gett sitt samtycke till
moskéavgift. De inkomstuppgifter som samfundet behöver för att fördela
moskéavgiften till församlingarna behandlas med sekretess.
Den som återkallar sitt medgivande om moskéavgift kommer att få en
skriftlig bekräftelse på detta från ISS.
Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända
sig till ISS. Om det gäller beräkningen av avgiften kan man vända sig till
den lokala skattemyndigheten.
Medgivandet till moskéavgift omfattar helår och utifrån förhållandet som
gäller den 1 november året innan. En anmälan som kommer in före den 1
november gäller för hela det nästkommande året med start den 1 januari.
Man kan när som helst säga upp sitt medgivande till moskéavgift. En
sådan skriftlig uppsägning skall skickas in och vara trossamfundet tillhanda
senast den 31 oktober för att det inte skall dras någon avgift det
nästkommande året.

En gåva till församlingarna!

Din moskéavgift går till den församling som du själv väljer.
Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på
nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och
regionala församlingsutvecklare.
Med moskéavgiften stödjer vi även församlingar som vill
nå nya målgrupper, till exempel integrations- och
mångfaldsarbete eller ungdoms- och kvinnosatsningar där
det krävs extra resurser.
Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning
av en imam eller predikant under en högtid.

0,7%
0,7% av din årsinkomst moskéavgiften dras på skattsedeln - naturligtvis efter ditt medgivande.
Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar.
Moskéavgiften gör det enklare för församlingen att driva verksamheten planera ekonomin.

Hur betalar man ?
Hur gör jag för att ge moskéavgift till min församling?
Fyll i blanketten ”Medgivande för moskéavgift” och skicka in den till ISS
eller till din förening som är medlem inom ISS.
Medgivande-blanketten ﬁnns också på vår hemsida.
Vilken församling kan få min moskéavgift?
Den församling som du tillhör eller är aktiv i, om den anslutit sig till
trossamfundet ISS.

MOSKEAVGIFTEN GÖR GOTT FÖR MÅNGA
När vi är många som ger moskéavgiften betyder det skillnad för
shiamuslimska församlingar. Regelbundenhet är lika bra för församlingens
ekonomi som för din egen.
Avgiften tas från din inkomst precis som skatt och andra avgifter.
Församlingen får medel regelbundet under hela året, vilket gör det lätt att
planera verksamheten.
Att ge sin moskéavgift till ISS är ett enkelt sätt att regelbundet tillföra både
den egna församlingen och de gemensamma satsningarna ekonomiska
medel.
Frihet att göra det som är viktigt med moskéavgiftspengarna kan vi göra
det som är viktigt - både lokalt och nationellt.

DIN MOSKEAVGIFT STYRS AV DIN INKOMST
Hur mycket du betalar i moskéavgift
beror dels på din inkomst. Moskéavgiften
är 0,7 procent av din kommunalt
beskattningsbara inkomst.
Den som är medlem i Islamiska
Shiasamfunden i Sverige (ISS) den 1
november betalar moskéavgift hela det
följande året. Många medlemmar har
ingen inkomst. Inkomst av kapital räknas
inte, inte barnbidrag, studiemedel eller
bostadsbidrag heller.

Medgivande För Moskeavgift
Allmänt
Moskéavgiften är en avgift som är frivillig för alla individer som vill stödja
shiamuslimska församlingar och moskéer. Innan år 2000, då staten och
Svenska kyrkan skiljdes åt, kallades moskéavgiften för kyrkoskatten. Den
exakta moskéavgiften till ISS beror på hur hög din inkomst är och justeras
från år till år.
Sedan februari 2017 är det möjligt att ge sin moskéavgift till trossamfundet
ISS. Moskéavgiften är 0,7 procent av din beskattningsbara inkomst. Största
delen av din moskéavgift går till arbetet i din lokala församling.
Vad innebär det att ISS får skatteuppbördshjälp av staten?
Alla som ﬁnns i vårt register, som fyllt 18 år och har beskattningsbar
inkomst av tjänst, samt är folkbokförda i Sverige och har fyllt i medgivandeblanketten betalar sin moskéavgift genom att den dras månatligen från
inkomsten, precis som den vanliga skatten. Detta framgår på den
deklarationsblankett som alla skattepliktiga medborgare får sig tillsända av
Skattemyndigheten i mars/april varje år.

Vad går moskéavgiften till?
Moskéavgiften gör det möjligt för oss att få en stabil ekonomi och den
största delen går till församlingar och nationell själavård. Det ﬁnns många
olika uppgifter som vi har gemensamt ansvar för och många uppgifter som
en församling inte klarar av att sköta själv. Dessa uppgifter – såsom ﬁrande
av högtider, imamlöner, underhåll av byggnader och aktiviteter – får vi
tillsammans dela ansvaret för.
Moskéavgiften används också för att bygga moskéer och samlingslokaler
samt avlöna imamer och predikanter. Dessutom ges anslag till
biståndsorganisationen.

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS)
Box 690, 175 27 Järfälla

Tel: 08-12 14 67 37
E-post: info@shiasamfund.se
Webb: www.shiasamfund.se

