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Com fer objecció fiscal en 10 passes



Campanya “Mogudes per la Pau” | Desarma els teus impostos. Objecció Fiscal a la despesa militar

La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments 
Solidaris de Lleida ha promogut l’objecció fiscal a 
la despesa militar com a eina de construcció de 
pau durant  més de 10 anys.

Tanmateix en un país on es calcula que el frau 
fiscal ascendeix a més de 26.000 milions d’euros, 
l’Agència Tributària va començar a reclamar, a 
partir de 2019, les petites quantitats de diners 
a persones que havien fet Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar els darrers anys, perseguint el dret 
a l’objecció de consciència expressat en l’article 16 
de la Constitució Espanyola.

La situació d’emergència sanitària provocada  per 
la COVID-19 ha posat de manifest que la defensa 
i la seguretat no estan vinculades exclusivament 
a les forces de seguretat i cossos militars. La crisi 
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del coronavirus, ha demostrat la inutilitat de la 
despesa militar, i que les retallades en sanitat 
maten, com les armes i guerres que financem 
amb els nostres impostos.

Atès que la despesa militar ha continuat 
augmentant, any rere any, i tenint en compte el 
context actual, la Coordinadora d’ONGD i altres 
Moviments Solidaris de Lleida ha decidit, un 
any més, treballar per construir un món sense 
guerres i on la seguretat i la vida de les persones 
estiguin al centre de totes les polítiques públiques 
i pressupostos.

Per aquestes raons des de la Coordinadora es 
promou de nou l’exercici del dret a  l’Objecció de 
consciència fiscal a la Despesa Militar amb una 
Quota de Resistència de 0,84€.
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Com fer objecció fiscal en 10 passes

PAS NÚM .  1
NO confirmar la declaració per cap via ja que no 
permeten fer l’objecció de consciència. Cal fer sempre 
la declaració de l’IRPF tant si s’hi està obligat com si no 
s’hi està.

PAS NÚM .  2
Reunir la documentació necessària per complimentar 
la declaració: esborrany de la declaració; certificat 
d’ingressos i retencions de l’any 2020 que ha estat 
proporcionat per l’empresa on treballes, rebut bancari 
amb la informació fiscal 2020, declaració de l’IRPF de l’any 
anterior, número de compte corrent (IBAN), DNI, etc.
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PAS NÚM .  3
Entrar a l’aplicatiu Renta Web a la pàgina de la Agència 
Tributària  en l’adreça electrònica www.aeat.es. Es clica a 
l’apartat Esborrany/Declaració (Renta Web) i es procedeix 
a omplir la declaració:
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PAS NÚM .  4
S’omple la declaració fins arribar a l’apartat “Retencions i 
altres pagaments a compte” a la pàgina 22 (II) de la Renda 
corresponent a l’apartat 31/54 de l’aplicatiu:

PAS NÚM .  5

Històricament la Quota fixa per l’Objecció fiscal 
ha estat de 84,00€; 1 euro per cada país empobrit 
econòmicament a causa del deute extern. Aquesta 
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PAS NÚM .6
Introduir el valor de l’objecció fiscal en la CASELLA 
NÚMERO 0605 o 0606, per exemple 0,84€. De forma 
automàtica el programa Renda Web té en compte 
aquesta deducció en el resultat de la declaració: 

xifra escollida simbòlicament en els seus orígens als 
anys 90 era un símbol de protesta.
Actualment, fem proposta d’una Quota de resistència 
de 0,84€ recollint el simbolisme de la xifra en els seus 
orígens i fent resposta i resistència a una Administració 
tributària que persegueix el Dret a l’Objecció.
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PAS NÚM .  7

Un cop acabada la declaració, el programa es connecta 
amb Hisenda per gravar la declaració i genera un 
document pdf, amb un número de justificant. Aquesta es 
presenta directament a través de l’aplicatiu.
La còpia que s’imprimeix des del mateix programa RENTA 
WEB serveix com a resguard de la nostra declaració.
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PAS NÚM .  8
Acabada la declaració, es necessari ingressar la 
quantitat de l’objecció fiscal al compte corrent 
d’alguna entitat de caràcter solidari. Per exemple:
La Coordinadora d’ONGD i altes Moviments Solidaris 
de Lleida IBAN: ES20 1491 0001 24 1008805127.

PAS NÚM .  9
A continuació, heu d’omplir la carta d’objector/a fiscal 
adreçada al ministre d’Hisenda juntament amb el 
comprovant d’ingrés a l’entitat escollida. 

Descarrega el model d’instància fent clic aquí

https://www.coordinadora-ongd-lleida.cat/wp-content/uploads/Instancia_Objeccio_Fiscal.docx
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PAS NÚM .  10
A la Delegació d’Hisenda registrarem la instància i 
el comprovant de l’ingrés de la quantitat objectada 
a l’entitat. Prèviament, a la instància haurem inclòs 
el número de referència assignat a la Declaració. 
Guardarem la documentació registrada juntament 
amb la Declaració.
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En el pitjor dels casos, Hisenda envia una “declaració  
paraŀlela” és a dir la declaració corregida d’acord amb 
les dades d’Hisenda. A partir d’aquí es pot anar tan 
lluny com es vulgui:

Per a rebre més informació contacteu amb la 
Coordinadora d’ONGD i  aMS de Lleida al telèfon      
671 577 000 o a l’adreça de correu:                                       

objecciofiscal@coordinadora-ongd-lleida.cat

Què em pot passar?
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General, el teu tanc és un vehicle poderós.
Pot abatre un bosc i masegar cent homes.

Però té un defecte:
Necessita un conductor.

General, el teu bombarder és potent.
Vola més que la tempesta i aguanta més que un elefant.

Però té un defecte:
Necessita un mecànic.

General, l’home és molt útil.
Pot volar i pot matar.
Però té un defecte:

Pot pensar.
Bertolt Brecht


