Guia informativa sobre

Objecció Fiscal

Introducció
Cada any, l'Estat espanyol recapta una suma de diners de tota la
ciutadania activa a través d'Hisenda. Això ho sabem totes i tots, però
potser el que no sap tothom és que un percentatge del que paguem a
través dels impostos directes va a parar al Ministeri de Defensa,
finançant les guerres, la investigació armamentística, etc.
Avui en dia encara no podem no fer la declaració de renda, però sí que
ens podem negar a finançar la guerra. Per això, des de l'Espai Jove de la
Intersindical-CSC, us animem a que feu objecció fiscal, és a dir, a que us
negueu a finançar la guerra.
Fer-ho és fàcil. Evidentment l'estat farà tot el possible per evitar-ho,
però per això comptem amb el suport de persones i col·lectius que ja fa
anys que practiquen l'objecció fiscal i que, en cas de necessitar ajuda,
ens la donaran.
A continuació us expliquem breument què és l'objecció fiscal, en què
consisteix i com la podeu fer.
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Què és l’objecció fiscal?
L'objecció fiscal consisteix en desviar, de l'impost sobre la renda de les
persones físiques, el percentatge que correspon al Ministeri de
Defensa, d'acord amb els pressupostos de l'Estat o una quantitat fixa.
Si decidim fer l'objecció fiscal, el que fem no és deixar de pagar una part
a l'Estat, sinó que la part que aniria destinada al Ministeri de Defensa la
desviem a finalitats socialment útils, és a dir, que la part corresponent al
Ministeri de Defensa la ingressem en un compte corrent alternatiu, tot
finançant projectes socials i no la guerra. Amb aquest desviament de
diners deixem clar que no volem col·laborar amb el manteniment de
l'aparell militar.
L'objector/a fiscal decideix on vol ingressar els diners, però ja fa uns
anys es van crear uns “projectes col·lectius”, per tal de visibilitzar més
els resultats de l'objecció fiscal.
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Raons per fer objecció
fiscal
Com tothom sap, l'Estat dedica una part molt important dels seus
pressupostos a despeses militars. Els diners d'aquests pressupostos són
els que entre totes I tots hem pagat a través dels impostos indirectes,
però també a través dels impostos directes, és a dir, en l'impost sobre la
renda.
En els impostos indirectes, poc marge de maniobra tenim per impedir
que els nostres diners es destinin a despesa militar, però en els diners
que donem a Hisenda sí que podem fer alguna cosa. Podem no
col·laborar-hi, podem fer desobediència civil, fent palès que no volem
que els nostres diners es destinin a despeses militars.
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Algunes dades
Les despeses militars són enormes i actualment representen, per
exemple, divuit vegades més que l'ajuda al desenvolupament que els
països de l'OCDE transfereixen a l'anomenat Tercer Món.
Al 2007, l'Estat ha destinat 23.052,07 milions d'euros, un 2,19% del
PIB, a despeses de Defensa, però aquestes quantitats no es destinen
íntegrament al Ministeri de Defensa, sinó que es reparteixen en altres
Ministeris (Ciència i tecnologia per pagar a les empreses d'investigació
militar, quotes de participació en l'OTAN, Guardia Civil, etc. ). Així, en
les xifres donades per l'Estat, s'ha aportat un 0,77 al Ministeri de
Defensa, però cal que tinguem en compte les aportacions a altres
ministeris i organismes.
La desepesa militar és la segona en xifres , per sota de Treball però per
sobre, i molt significativament, de tots els altres ministeris. Així, s'ha
aportat a defensa:
-

7 vegades més que a Indústria
10 vegades més que a Medi Ambient
13 vegades més que a Agricultura, pesca i alimentació
18 vegades més que a Habitatge
26 vegades més que a Sanitat i Consum
32 vegades més que a Cultura
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Pel què fa a la I+D+I de Defensa, el pressupost per al 2007 ha estat de
1.586,13 milions d'euros. Comparativament amb altres partides
d'investigació pública, veiem que això suposa ser:
-

2 vegades més que el que es destina als equips d'investigació de
les universitats
5 vegades més que el destinat a investigació sanitària
20 vegades més que el destinat a investigació agrícola
300 vegades més que el destinat a investigació educativa
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Orígens de l'objecció
fiscal
L'objecció de consciència fiscal va donar-se per primera vegada al 1983,
quan l'Assemblea Andalusa de No-Violència va plantejar-se fer objecció
de consciència fiscal com a resposta a la llei de dotacions
pressupostàries per al sosteniment de les Forces Armades de 1982, que
pretenia insertar l'aparell militar espanyol dins l'estructura de l'OTAN.
El 1984 van sumar-s'hi l'Assemblea de No-Violència de Cantàbria i
Justícia i Pau de Catalunya, creant així una campanya a nivell estatal
d'objecció fiscal als impostos militars.
Com ja era d'esperar, ni l'Estat espanyol ni cap altre estat accepta
l'objecció fiscal i per això es va començar a treballar fins que ,el 1993, es
va aprovar una resolució en la Comissió de Llibertats Civils del
Parlament Europeu que diu
“el dret fonamental de l'objecció de consciència també es refereix a la
contribució en els impostos i, per tant, fa un crida als estats membres a
preparar una resposta a les objeccions de consciència de persones que són
obligades als sosteniment del sistema militar mitjançant el pressupost
nacional”.
Tot i aquesta resolució, els estats continuen posant traves judicials a
l'objecció fiscal.

·6·

Guia informativa sobre objecció fiscal

Passos a seguir
Primer de tot, cal assenyalar que l'objecció fiscal es pot fer tant en les
declaracions de renda que surten “a retornar” com en les que surten “a
pagar”.
A partir d'aquí, els passos a seguir són:
1.

Omplir els impresos de la declaració de renda fins a l'epígraf
"quota líquida total".

2.

Calcular l'import que s'ha de descomptar (s'utilitzen dos
sistemes, tal comes veu més endavant).

3.

Incloure aquest import en alguna de les caselles posteriors de
retencions, tot ratllant el text d'aquella línia i escrivint (a
continuació o per sobre de la frase ratllada): "per objecció
fiscal".

4.

Adjuntar a la documentació el comprovant d'haver realitzat
l'ingrés de la quantitat objectada a una entitat de caràcter social,
solidària, de pau (ONG, entitat benèfica, entitat de promoció
dels drets humans....).

5.

Adjuntar també una carta al/la director/a de l’Agència Tributària
on ha d'anar a parar la declaració, en què s'expliqui què es fa i
per què (vegeu-ne un model a la pàgina 11).

6.

(Recomanat) Enviar les dades personals, i sobre la quantitat
objectada i el seu destí, al centre coordinador d'objecció fiscal.
Això és amb finalitat estadística del moviment d'objecció fiscal.

Hi ha dues modalitats de fer l'objecció fiscal:
1. modalitat de quota percentual. A partir del percentatge de l'Estat
destinat a despeses militars.
2. modalitat de quota fixa. Es paga una quantitat fixa de 84 euros (un per
cada país empobrit del món).
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On destinar els diners
desviats?
Com ja s'ha esmentat, cada persona objectora destina els diners al
projecte social que vulgui, però per tal que la campanya tingui més
impacte i es visualitzi més tota la gent que és objectora, es proposen
sempre dos projectes, un d'internacional i un de local.
Per al 2007, el projecte internacional que es proposa és el de donar
suport a les iniciatives antimilitaristes i a favor de l'objecció de
consciència que estan emergent per tot Amèrica Llatina.
Concretament, en la campanya d'enguany es donarà suport a les
iniciatives civils que s'estan duent a terme a Xile i Colòmbia.
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Un cop feta l'objecció
fiscal, què passa?
Tot i que la Constitució espanyola regula el dret fonamental a la llibertat
ideològica i religiosa, i dins d'això es podria encabir el dret a l'objecció
fiscal, Hisenda es nega a reconèixer-ho i posa moltes traves als i les
objectores fiscals.
Així doncs, hem de ser conscients que Hisenda ens sancionarà,
embargarà comptes i posarà totes les traves possibles per tal de que no
puguem fer l'objecció fiscal.
Un cop enviada la nostra declaració de renda amb l'objecció fiscal,
Hisenda ens la retornarà amb una “declaració paral·lela”, dient que ens
hem equivocat, però sense fer referència a l'objecció fiscal. Per part
nostra, podem acceptar aquesta declaració paral·lela, o recórrer davant
da Delegació d'Hisenda i davant el Tribunal Econòmic Administratiu
Provincial.
Normalment, el Tribunal Econòmic Administratiu nega el recurs, de
manera que s'obra la via judicial. Durant tot aquest temps, el que sol
passar és que Hisenda embarga la quantitat que nosaltres hem desviat
sobre un compte bancari o sobre la devolució del posterior any.
Un cop oberta la via judicial, es recomana a la persona objectora que es
posi en contacte amb el grup d'objecció fiscal més proper, ja que
aquests tenen molta experiència i poden assessorar sobre les
estratègies a seguir.
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A Catalunya hi ha tres grups d'objecció fiscal als quals podeu recórrer.
Són els següents:
Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironies i l'Alt
Maresme: http://www.solidaries.org/ofiscal/ Telèfon: 972 21 99 16
C o o r d i n a d o r a " Ta r r a g o n a p a t r i m o n i d e l a P a u " :
http://usuaris.tinet.org/tgnapau/
Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal a les despeses militars (SIOF,
Barcelona): http://www.pangea.org/juspau/siof/cprincipal.htm
Telèfon: 93 317 61 77
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Model de carta adjunta
Jo, ______________________, amb DNI ____________________,
domiciliat a ____________________________________________
EXPOSO:
Que raons de consciència no em permeten contribuir al finançament de
les despeses del Ministeri de Defensa, que van representar el 4'2% dels
pressupostos de l'Estat el 2006.
Que, per aquesta raó, he realitzat en la meva declaració adjunta una
deducció de _____ euros de la quota líquida que incloc íntegrament en
l'apartat núm. 747 .
Que adjunto a aquesta declaració l'original del rebut del pagament que
per valor de ______ euros he fet a l'organització ____________
dedicada a _______________________________________
SOL·LICITO:
Que se'm consideri legalment objector fiscal per l'administració que
vostè representa
Que en propers impresos consti un apartat on poder fer aquesta
deducció.
El saluda ben atentament,
___________________________
______________, _____ de ______________ de _____
SR DELEGAT D'HISENDA DE ______________
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Per a més informació, podeu visitar les pàgines web:
http://www.nodo50.org/objecionfiscal/
http://www.antimilitaristas.org/rubrique.php3?id_rubrique=50
http://www.fundacioperlapau.org/campanyes/interior_campan
yes.php?ID=25
http://www.solidaries.org/ofiscal/

www.lespaijove.cat
espaijove@intersindical-csc.org
tel: 934 81 36 60

