Pots fer arribar els diners desviats de la teua declaració a qualsevol organització de
la teua conﬁança. Nosaltres et proposem les següents associacions i projectes.

Segons dades d'Amnistia Internacional, Espanya és el setè major exportador d’armament
de tot el món i continua exportant a regions amb conflictes bèl·lics, com ara l’Orient Mitjà.

Els Pressupostos de l’Estat per a 2018 destinen 34.068’29 milions € per a ﬁnalitats
estrictament militars (93 milions diaris o 733€ per càpita). El Ministeri de Defensa
augmenta un 7% però només representa el 23% del total. La resta, tres quartes parts,
s’amaga a 12 dels 13 ministeris restants. Això suposa gairebé el 3% del PIB i el 9,8%
dels PGE. La despesa realment executada és sempre superior a la pressupostada
(un 18% de mitjana). Al mateix temps que el Govern congela les pensions, vol dedicar 10.805 milions per obrir un nou cicle de desenvolupament i compra d’armament:
fragates F-110, helicòpters d’atac Chinook, submarins S-80, vehicles de combat...
Quan encara resten per pagar 20.000 milions € de l’anterior, el dels Euroﬁghter, l’helicòpter d’atac Tigre, el tanc Leopard, l’avió de transport militar A400M, etc.
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Pots reproduir aques model o fer un escrit més personal

És una campanya que els grups paciﬁstes i antimilitaristes proposen des de 1982 i que porten a
terme centenars de persones tots els anys. És un gest de desobediència civil. No està reconeguda
legalment, no hi ha cap casella a l’imprès de la renda. Nosaltres la creem i expliquem les raons.
No amaguem la nostra acció. És un gest cívic i compromès, per la pau, per un món sense guerres, sense exèrcits. A la declaració de l’IRPF, el-la contribuent expressa el seu rebuig al sosteniment de l’exèrcit i altres cossos armats negant-se a pagar del seus impostos una fracció de
diners comparable a la que va a aquestes ﬁnalitats segons els pressupostos de l’Estat, i
desvia aquests diners cap a una organització que desenvolupa projectes social i ecològicament beneﬁciosos. D’aquesta manera reclama activament l’anulació del pressupost militar, i
promou la participació social directa en la deﬁnició de les prioritats als pressupostos públics. Hisenda, en alguns casos, sol reclamar (o es nega a tornar) els diners que hem desviat.

Nom i Cognoms:
Adreça:
Població:

Ministeri d’Hisenda
c/ Alcalá, 9. 28071 – Madrid

Sr. Ministre d'Hisenda
Amb el pagament dels impostos contribuïsc a ﬁnançar els gastos de l'Estat. Per raons de consciència i després
d'una anàlisi del sentit de la despesa militar en la societat, no puc, no desitge col·laborar amb eixa despesa, amb
la preparació de les guerres. Per això, faig declaració expressa de la meua condició de persona objectora de
consciència a la despesa militar. D'acord amb això, he ingressat ............. euros en el compte de
......................................................................................, entitat o col·lectiu que intervé socialment en un camp necessari
per al verdader progrés de la humanitat, la qual cosa és la base per a una verdadera defensa d'una societat en
Paz.
Com ja vaig exposar més amunt, esta part del meu impost que no tracte de defraudar sinó que desvie a un ﬁ socialment útil, correspon a la despesa militar espanyola, per la qual cosa els pregue procedisquen a descomptar
la dita quantitat de qualsevol assignació pressupostària relacionada amb ﬁns militars i no de cap altra.
Finalment li convide a realitzar l'Objecció Fiscal a la Despesa Militar, perquè desobeir les normes injustes és políticament necessari, democràticament saludable, èticament exigible i a més, com pot comprovar, està a l'abast
de qualsevol de nosaltres. Perquè les Guerres són un crim contra la Humanitat, no en el nostre nom, ni amb els
meus diners.
Atentament, .............................................................

1. Fes la declaració de renda normalment ﬁns arribar a l'apartat Quota resultant
de l'auto-liquidació (diners que hauries de pagar si no hagueres cotitzat cada mes).
2. Calcula un percentatge, el 9,8%, de la quantitat que tens a la Quota resultant
de l'auto-liquidació (aquest percentatge és la fracció dels pressupostos de l'Estat
que correspon a la despesa militar total). Apunta't el resultat a banda.
3. Continua fent la declaració. Quan arribes a l'apartat Retencions i altres pagaments a compte escriu a la casella d'un dels subapartats que no utilitzes la quantitat de
diners que desviaràs de la teua declaració. Com és més important expressar la
nostra negativa a ﬁnançar el sistema militarista i no tant la quantitat concreta desviada, tria qualsevol quantitat que vulgues entre 1€ i la xifra que has apuntat al pas 2.
4. Acaba normalment la teua declaració i envia-la. Imprimeix la carta dirigida al
Ministre d'Hisenda i lliura-la (junt amb el justiﬁcant de pagament al compte del
projecte que hages triat) al registre d'entrada de la teua oﬁcina de l'Agència Tributària. D'aquesta manera comuniques a Hisenda que la quantitat que has afegit a
l'apartat Retencions i altres pagaments a compte no és cap errada sinó la teua acció
d'objecció a la despesa militar.

- Si la declaració ix A TORNAR, els
passos són els mateixos. El resultat serà
que Hisenda haurà de tornar-te’n més.
- Si la declaració és QUOTA ZERO (Quota
resultant de l'auto-liquidació nul·la), tot i
que no pots desviar diners (perquè no
pagues l'IRPF), pots fer la declaració i
incloure un escrit declarant el teu
rebuig a la despesa militar.
- Si en comptes de RENTAWEB, utilitzes,
una gestoria o la cita prèvia per fer els
càlculs de la teua declaració, NO L'ENTREGUES ENCARA. Trasllada les dades
a RENTAWEB i segueix els passos anteriors.

L’objecció a la despesa militar és una
acció de protesta i no està reconeguda legalment.
Només en un percentatge dels casos,
Hisenda acaba reclamant-nos els
diners que hem desviat.
Si reps notícies d’Hisenda podem
assessorar-te. Alguns objectors valencians
han recorregut contra Hisenda als tribunals i fet campanya pública per defensar la seua acció comptant amb el
nostre suport.

