
CAMPANYA 2019

FEM
OBJECCIÓ 
FISCAL 
A LA DESPESA MILITAR

perquè els nostres impostos 
no paguen les guerres



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 recordar a les persones objectores 
que, en les campanyes anteriors, amb un 
important repunt enguany, 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 advertida 
per les persones que desitgen continuar 
desobeint al militarisme a l'hora de realitzar la 
seua declaració d'hisenda, de tal manera que, 

si així ho consideren, puguen preveure-la 
(caixes de resistència, desviament de 
quantitats petites...) o evitar-la.

Recordem que encara és possible portar la 
desobediència fins a les últimes conseqüèn-
cies per a poder aprofitar la repressió com 
altaveu de denúncia de la despesa militar, des 
del Grup Antimilitarista Tortuga, a més, us 
proposem el desviament d'un únic euro.

Entenem que aquesta forma de realitzar 
l'Objecció Fiscal permet minimitzar el risc 
econòmic i recórrer les possibles reclama-
cions, posant a l'estat (i al militarisme) enfront 
del mirall 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.

1 euro  =  1 bala  =  1 vida

Ni un euro per a la guerra:
Continuem desobeint a la despesa militar



+ INFO

DUBTES
?

www

COM ES FA?

https://www.grupotortuga.com
http://www.objecionfiscal.info

Escriu-nos a 
tortuga@nodo50.org

o telefona al 
644 469 314 

2
FAS LA

DECLARACIÓ

Fas la declaració de manera telemàtica 
(Renta Web). Enguany és l'única opció. 
Complimenta-la amb les teues dades 
i modifica la casella 606 
“Retencions art.11 de la Directiva 
2003/48/CE, del Consell” on escrius 
la quantitat que desvies. 
Continues la declaració fins a finalitzar-la. 
La presentes des de Renta Web.

2
Fas la declaració de manera telemàtica 

1
DESVIES

ELS DINERS

Tria una destinació. Fes una transferència 
o ingrés en el seu compte per la 
quantitat que desitges desviar. 
La quantitat no importa. Guarda el rebut. 

Mana la carta al Sr. Ministre, explicant 
les teues raons  per declarar-te objector 
fiscal. Pots adjuntar la còpia del rebut. 
També informa'ns de la teua objecció 
per tal que puguem fer un recompte 
final. 
Envia un correu a tortuga@nodo50.org 
i/o emplena l'enquesta de  
http://www.objecionfiscal.info

Mana la carta al Sr. Ministre, explicant 
les teues raons  per declarar-te objector 
fiscal. Pots adjuntar la còpia del rebut. 
També informa'ns de la teua objecció 
per tal que puguem fer un recompte 
final. 
Envia un correu a tortuga@nodo50.org 
i/o emplena l'enquesta de  
http://www.objecionfiscal.info

3
MANES
LA INFO



Carta al Ministeri d'Hisenda.     C/Alcalá, 9. 28071 Madrid
Sr./Sra. Ministre/a:  Sé que amb el pagament dels meus impostos contribuïsc a finançar un 
sistema summament inic. 
D'una banda, l'estat m'obliga, contra la meua voluntat, a col·laborar econòmicament amb 
ell; per un altre, és ell qui directament decideix cap a on destinar uns recursos que, en la 
majoria dels casos, no tenen altra finalitat que perpetuar la injustícia. 
Per això, decidisc aprofitar la declaració de la renda per a presentar la meua objecció de 
consciència fiscal. Podria oposar-me a gran part o a la totalitat de la despesa de l'estat 
espanyol, però concretaré més i declararé la meua OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA 
MILITAR, doncs és aquesta despesa en CONCRET LA més perjudicial de totEs per a l'ésser 
humà. 
D'acord amb això, he ingressat .............euros en el compte de ........................ 
............................................................., entitat o col·lectiu que intervé socialment en un camp 
necessari per al veritable progrés de la humanitat, la qual cosa és la base per a una veritable 
defensa d'una societat en Pau. 
Com ja vaig exposar més amunt, aquesta part del meu impost que no tracte de defraudar 
sinó que desvie a una finalitat socialment útil, correspon a la despesa militar espanyola, per 
la qual cosa pregue que descompteu aquesta quantitat de l'assignació pressupostària 
relacionada amb fins militars. 
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 recursos. 
Atentament, queda a la seva disposició, 
Signat:     A ............................., a .......de ................. de 2019

Model de carta per a 
l'agència estatal tributària

Destinacions proposades 

Grup Antimilitarista Tortuga
www.grupotortuga.com – tortuga@nodo50.org
Adreça postal: MOC-ELX, c/ Ametler, 26, pta.7, 03203, Elx.
Per a més informació, consultes, xerrades, materials, etc .:.:
tel. 644 469 314 

Alternativa Antimilitarista - MOC
www.antimilitaristas.org IRG-WRI
www.nodo50.org/objecionfiscal/

CAMPAÑA ROPA LIMPIA 
(coordinada per la Federació SETEM)
La Campaña Ropa Limpia (CRL) som una xarxa de ONGs, sindicats i 
organitzacions de persones consumidores que treballem per millorar les 
condicions de les persones treballadores de la indústria global de la 
confecció.

Volem aconseguir que les condicions de treball siguen equivalents a les 
establertes per l'Organització Internacional del Treball (OIT) i minimitzar 
l'impacte de la producció tèxtil sobre el medi ambient.

https://ropalimpia.org/

IBAN: ES98 1491 0001 29 2017421021


