
MOSKEAVGIFTEN
Ditt enkla sätt 
att stödja arbetet 
i församlingen

Anmäl senast 31 oktober

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS)



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.

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.

Välkommen som medlem



�� ا�� ملراکز  االسالمیة  الشـیعیة  من اا مد  يف  شھر  شباط٢٠١٧  � الیة  دعم   ومة  السـویدیة  وهللا   �حصـلت  موافقة   

ج �� ا �عیة  والثقافیة.�� اطا�ا الد�یة واال ملراکز و کل خطوة کبرية و�مة لدعم  خالل ضر�ة الدخل، وھذا 

ا نیســة الســویدیة، والذي �ن الزامیا يف ا ملؤسســات الد�یة ومنھا ا ملعمول به لدی العدید من  س النظام  ل� وھو  ��

ملسلمني .ا نیسة السویدیة حىت من قبل  ل�السابق ان یدفع اىل ا

طع مع ضر�ة الدخل �� ص حددت �ســـــــبة                                          من دخل الفرد الســـــــنوي والتي ��ـــــــ ت�قیمة الدعم من کل 

�مل� ا ا �� د  االسالمي  الذ ي ا ـــ ملرکز  او   ـــلیمه  اىل   ملبلغ  بصـــورة  تلقائیة  و  وم  دائرة  الضــر�ة  باحتســـاب   ��الســنوي و

�ل� �رة .س�� ص  يف اال دده  ا

س اس �رة .ا ملوجود  يف  اسفل  اال ملرفقة   و ارساهلا   اىل   العنوان    �رة   نرجو  من  االخوة  و االخوات  االفاضل  ملئ  اال
 

ا ملساجد  االسالمیة  الشیعیة  من خالل   ضر�ة   الدخلا ملراکز  و  دعم  

�ص� �� ة   االنرتنتا اد  االسالمي  الشیعي  )  او  قراءة   التفاصیل �  ملعلومات  یرجی  اال�ال   �ا  (  اال ملزید  من  

به لطف خداوند و با پیگیری ھای انجام شده توسط اتحادیه شیعیان سـوئد، در ماه فوریه ٢٠١٧ مجوز 

دریافت کمک ھای مالی از شھروندان و اعضای انجمن ھا و مراکز اسالمی وابسـته به این اتحادیه از 

سوی دولت سوئد صادر گردید. ان شاءهللا تعالی مجوز دریافت شده نقش بسـزایی در بھبود وضعیت 

اقتصـادی کلیه مراکز اسالمی 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 ٢٠٠٠ میالدی اجباری بود) و برخی دیگر از اتحادیه ھای 

اسالمی نیز رواج داشته است.

مقدار کمک دریافتی          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 

اعالم نموده است، واریز خواھد کرد.

به ھمین منظور از کلیه افراد عالقه مند که مایل به پرداخت کمک مالی به مرکز اســــالمی مورد نظر  

می باشند، تقاضا می گردد حداکثر تا تاریخ ٣١ اکتبر 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.

کمک به مراکز اسالمی از طریق اداره مالیات

برای کسب اطالعات 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.

0,7% 

0,7% 



   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.

Information om moskéavgiften



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.

En gåva till församlingarna!

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.

0,7% 



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.

Hur betalar man ?

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.

MOSKEAVGIFTEN GÖR GOTT FÖR MÅNGA

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

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 medgivande-

blanketten 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.

Allmänt 



Webb: www.shiasamfund.se

E-post: info@shiasamfund.se

Tel: 08-12 14 67 37

Box 690, 175 27 Järfälla

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS)
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