
OBJECCIÓ
FISCAL



DESPESA MILITAR

      El pressupost espanyol de l’any 2003
per a mantenir la estructura militar és de

14.600 milions d’€uros

O, el que és el mateix

40 milions d’€uros al dia



DESPESA MILITAR

      Fins l’any passat la despesa
mundial anual era d’uns 900 mil
milions d’€uros, però aquest any,
amb les campanyes militars dels
EUA., s’eleva al bilió d’€uros.

      Al mateix temps, cada dia moren
60.000 persones al món per falta
del més elemental.



DESPESA MILITAR

      Segons l’ONU, una reducció del 3%
dels pressupostos militars permetria:

Reduir un 50% la mortalitat infantil

Abastar tot el món d’aigua
potable

Universalitzar l'assistència mèdica primària.



OBJECCIO FISCAL

      L’Objecció Fiscal és la disposició
a no col·laborar amb l’Estat en les
despeses de preparació de les
guerres i del manteniment de
l’exèrcit.

      És una forma de desobediència
civil activa, no és un delicte.



OBJECCIO FISCAL

      Es tracta tècnicament de, en el moment
de fer la declaració de la Renda, desviar
una part d’aquest impost, que aniria al
finançament de la despesa militar, per
destinar-la a un projecte que tingui per
objectiu la defensa d’un progrés social
solidari.

- Diners per a despeses militars

  + Diners per a projectes solidaris



OBJECCIO FISCAL

      Així, al mateix temps que ajudem
a engegar projectes d’utilitat social,
manifestem  el nostre rebuig al
militarisme i contribuïm a reduir les
despeses militars com a camí per a
aconseguir la total anul·lació dels
exèrcits i de tot l’ entorn militar.



Com es fa

L’OBJECCIÓ
FISCAL?



OBJECCIO FISCAL – Primer pas

  C alcular la quantitat a objectar i
omplir la declaració de Renda:

      La declaració de Renda es pot fer a mà,
amb el programa PADRE, o bé li podeu
demanar al vostre gestor.

       L’Objecció Fiscal es concreta quan
s’omple l’imprès de l’Agència Tributària
en fer la declaració de Renda. A partir
del moment en que ja tenim calculada la
quota líquida.



OBJECCIO FISCAL – Primer pas

  En una de les caselles de retencions i
altres pagaments a compte, que no
hàgim de fer servir, posarem el concepte
“per objecció fiscal” i hi indicarem l’import
objectat que podrà ser:

Una quota percentual: El % destinat a
despesa militar de l’Estat espanyol ha estat el
5.7% i nosaltres descomptarem aquest mateix
percentatge de la quota líquida.

Una quota fixa: Que proposem de 84 €uros
(1 € per a cada país dels anomenats països
pobres) però que pot ser la quantitat que es
desitgi.



OBJECCIO FISCAL – Segon pas

  F er l'ingrés de la quantitat
desviada:

      Anar a la oficina bancària i fer un
ingrés al projecte alternatiu que
desitgem.

       Demanar el comprovant de
l'ingrés realitzat.



OBJECCIO FISCAL – Tercer pas

  Omplir la instància:

      Amb la declaració de Renda, hi
adjuntarem una instància al delegat
d’Hisenda al·legant els motius de
l’objecció fiscal a la despesa militar.

       Comunicarem el total de l’import
desviat i hi afegirem el rebut de l'ingrés
alternatiu.



OBJECCIO FISCAL – Quart pas

  Presentar la declaració:

      Es pot presentar a la delegació
d’Hisenda que tingueu més a prop,
o a la vostra oficina bancària.

       La instància i el rebut de l'ingrés
alternatiu s’han de posar dins el
sobre de la declaració.



OBJECCIO FISCAL – Quart pas

      La principal repercussió de
l’objecció fiscal, és el ressò públic
que pot tenir.

       Per a això és important de fer
una presentació en massa de les
declaracions dels objectors, el
mateix dia i a la mateixa delegació
d´Hisenda.



OBJECCIO FISCAL – Cinquè pas

 Omplir el full de cens:

      Un cop feta aquesta tramitació es comunica a
l’organització de la campanya d’objecció fiscal
(SIOF), a fi de tenir-nos censats, amb finalitats
purament estadístiques pròpies.

      El full de cens es pot enviar per correu, fax, o bé
omplir-lo directament al web de SIOF :

www.justiciaipau.org/siof

       Actualment hi ha censats uns 2000 objectors
fiscals a tot l’Estat, dels que més de 200 són de
Catalunya.



OBJECCIO FISCAL – Quota zero

  Per a totes aquelles persones que no
fan declaració de renda hi ha la quota
zero.

      La quota zero consisteix en presentar
una declaració de renda en blanc,
emplenant les caselles esmentades
anteriorment i reclamant els diners que
per via indirecta cobra l’Estat en
impostos. (L’IVA, l'impost sobre els
carburants...)



OBJECCIO FISCAL – Conclusions

   La objecció fiscal no és un
delicte.

   La objecció fiscal no suposa
pagar més o menys impostos.

   La objecció fiscal desvia diners
de l’exèrcit a projectes socials.

   N o és tant important la
quantitat desviada com el fet de
realitzar l’opció.



   Objecció Fiscal

Llivertats individuals i Democracia

 Aquesta acció, com ho és l’opció de
donar diners a l’esglesia o no, correspón
als drets individuals de cada persona.

 Els presupostos participatius, a l’altre
costat de la balança, contemplarien el
sufragi universal:
 Tota persona té la mateixa capacitat de

decisió independenment del seu poder
adquisitiu.

 Es a dir, el ciutadà decideix sobre els
bens comuns i no sobre la part que ell
aporta.



OBJECCIO FISCAL – Informació

  Més informació:

Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau

http://www.tinet.org/~tgnapau

E-mail tgnapau@tarragona.tinet.org

o
Servei d’Informació de la Objecció Fiscal (SIOF)

Rivadeneyra, 6, 10e    08002-BARCELONA

Telèfon: 933 176 177       Fax: 934 125 384

www.justiciaipau.org/siof



Plataforma Sant Andreu

Aturem la Guerra

www.sant-
andreu.com/plataformanoguerrastap

La presentació original ha estat preparada per :


