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1 euro  =  1 bala  =  1 vida

Ni un euro per a la guerra:
Continuem desobeint a la despesa militar
Un any més proposem participar en la 
veterana campanya antimilitarista i 
noviolenta que aprofita la declaració de 
l'IRPF per a delatar la immoralitat de la 
despesa militar de l'estat espanyol.
Volem assenyalar a les persones 
objectores que, en les campanyes 
anteriors, amb un important repunt en 
els dos últims cursos, ha augmentat 
sensiblement la repressió que l'estat 
exerceix sobre l'Objecció Fiscal, 
donant-se un alt nombre de 
reclamacions de les quantitats desviades, 
per part de l'Agència Tributària del 
Ministeri d'Hisenda (no així en les 
comunitats autònomes amb fiscalitat 
pròpia).
Aquesta circumstància ha de ser tinguda 
en compte per les persones que desitgen 
continuar desobeint al militarisme en el 
moment de realitzar la seua declaració 

d'hisenda, de tal manera que, si així ho 
consideren, puguen preveure-la (caixes 
de resistència, desviament de quantitats 
xicotetes...) o evitar-la.
Recordem que encara és possible portar 
la desobediència fins a les últimes 
conseqüències per a poder aprofitar la 
repressió com a altaveu de denúncia de 
la despesa militar. No obstant això, des 
del Grup Antimilitarista Tortuga us 
proposem el desviament d'un únic euro.
Entenem que aquesta manera de 
realitzar l'Objecció Fiscal permet 
minimitzar el risc econòmic i recórrer les 
possibles reclamacions, posant a l'estat (i 
al militarisme) enfront de l'espill del seu 
propi absurd i contradicció, al mateix 
temps que manté intacte el potencial de 
denúncia de la despesa militar de la 
campanya, i el seu caràcter col·lectiu de 
Desobediència Civil.

–

És la no disposició a col·laborar amb 
l'estat en les despeses de preparació de 
guerres i manteniment de l'estructura 
militar, desobeint activament en el 
moment de realitzar la declaració de la 

renda (IRPF). Consisteix tècnicament a 
aprofitar la declaració de l'IRPF per a 
desviar una part dels nostres impostos a 
un projecte que treballe en la defensa 
d'un progrés social solidari.

Què és l'Objecció Fiscal
a la Despesa Militar?



http://www.objecion�scal.info

Emplena la  enquesta
http://www.objecionfiscal.info/encuesta
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CÓM ES FA?

?
http://www

Desvies
els diners

Fas la 
declaració

Manes
la info

Tria un projecte al qual destinar els 
diners. Fes una transferència o ingrés 
en el seu compte per la quantitat que 
desitges desviar (proposem que siga 
un euro). Guarda el rebut.

Fes la declaració de manera telemàtica 
(RentaWeb). Emplena-la amb les teues 
dades i modi�ca la casella 606 
(«Retencions a compte efectivament 
practicades en virtut de l'article 11 de 
la Directiva 2003/48/CE») escrivint la 
quantitat que desviaràs.

Envia-li la carta al ministeri d'Hisenda 
explicant les teues raons per a fer 
Objecció Fiscal a la Despesa Militar. 
Recomanem que adjuntes una còpia 
de l'ingrés realitzat.
També informa'ns de la teua objecció 
perquè puguem fer un recompte de 
totes les objeccions, perquè aquesta 
és una campanya col·lectiva.

/



Carta destinada al Ministeri d'Hisenda    C/Alcalá, 9. 28071 Madrid

Model de carta per a 
l'agència estatal tributària
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Destinació col·lectiva proposada per AA-Moc

NOVA Sàhara Occidental 

IBAN: ES98 1491 0001 29 2017421021

Sra. ministra de Hacienda:
Amb el pagament dels impostos contribuïsc a finançar les despeses 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 vertader progrés de la 
humanitat, la qual cosa és la base per a una vertadera defensa d'una 
societat en Pau.
Com ja vaig exposar més amunt, aquesta part del meu impost que no 
tracte de defraudar sinó que desviament a una fi socialment útil, 
correspon a la despesa militar espanyol, pel que els pregue procedisquen 
a descomptar aquesta quantitat de qualsevol assignació pressupostària 
relacionada amb finalitats 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/as.
Perquè les Guerres són un crim contra la Humanitat, no en el nostre nom, 
ni amb els meus diners.
Atentament, queda a la seua disposició,
  Signat:
   ............................., a .......de ................. de 2020

Nova Sàhara Occidental és un grup noviolento creat en 2012. Està format per joves voluntaris que treballen 
per a promocionar la cultura de noviolencia entre la comunitat sahrauí i especialment entre els joves.

Nova té com a objectius:
  • Promocionar la cultura de noviolència  • Promocionar drets d'humans
  • Organitzar diàlegs  • L'autodeterminació del poble saharauí

• Parar el saqueig de recursos naturals del Sàhara Occidental


