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Algunes dades per reflexionar
Pressupostos Generals de l'Estat 2012

362.115,02 M€

Ministeri de Defensa

7.411,74 M€

Altres ministeris

7.253,11 M€

Interessos (proporcionals) Deute Públic

1.169,78 M€

Diferència inicial / liquidat

1.194,61 M€

TOTAL Despesa Militar

17.029,24 M€

2,04%

4,7 %
Despesa militar

=

46,65 M€ / dia

1 dia = 46,65 M€

32 centres escolars

150 M€
(1 centre = 4,7 M€)

La Vanguardia, 18 març 2011

1 dia = 46,65 M€

Hospital comarcal M.Broggi

113 M€

1 caça Eurofighter

x 87

135 M€

1 dia = 46,65 M€

45 M€

Hospital comarcal d'Olot

1 helicòpter Tigre

x 24

66 M€

Pressupostos Generals de l’Estat 2012

què es retalla?
Ministeri d'Educació i Cultura

‐21,20%

Ministeri de Sanitat y Serveis Socials

‐13,70%

Ministeri de Treball i Seguritat Social

‐7,40%

Ministeri de Foment

‐18,40%

Ministeri d'Indústria i Energia

‐31,90%

Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient

‐19,90%

Ministeri d'Economia i Competitivitat

‐32,00%

Ajudes a la I+D civil

‐25,61%

Ajuda al Desenvolupament

‐71,20%

Ministeri de Defensa

‐11,04%

Mitjana

‐16,93 %

ep !!!

-6,33 % !!!

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

Reduir un 50% la mortalitat infantil
Abastar tot el món d’aigua potable
Universalitzar l'assistència mèdica primària
Que tota la població del planeta pugui accedir a l’educació

Què es l'objecció fiscal?

Com fer la declaració de renda amb objecció fiscal

Actuació contra l'objector per part d'Hisenda

Com fer la declaració de renda amb objecció fiscal

ratllar
i escriure a mà
"per

Objecció fiscal a
la despesa militar"

posar
la quantitat

possibilitat 1: 4,7 % de la Quota d'autoliquidació [741]
possibilitat 2: 100 €
possibilitat 3: el que es vulgui o es pugui

Un cop omplert l'imprès:

-S'ingressa la quantitat de l'objecció en el projecte social elegit.
Cal demanar a l'entitat bancària que al justificant d'ingrés hi consti com a
concepte Objecció a la despesa militar.
-S'adjunta el justificant d'aquest ingrés en el sobre de la declaració.
-S'adjunta una carta adreçada al delegat d'Hisenda, on s'expliquen
els motius de l'objecció, se li comunica la quantitat de diners que es desvien
i el projecte social que s'ha triat.
-Es comunica que s'ha fet objecció al grup local d'objecció fiscal,
per fer un control estadístic del col·lectiu d'objectors.
Per e-mail, des del web o per telèfon.

actuació davant d'una reclamació per part d'Hisenda

Requeriment per part d'Hisenda
Via administrativa

Recurs davant de la Delegació d'Hisenda
Recurs davant del Tribunal Econòmic Administratiu Provincial

Via judicial

advocat i procurador
(té despeses)

possible
embargament de la
quantitat reclamada

llocs d'interès

www.objecciofiscal.org
www.centredelas.org

telèfon 93 317 61 77 (dimecres per la tarda)
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