SRA MINISTRA  D’ECONOMIA I HISENDA
Jo, ___________________________________, amb DNI ____________________, domiciliat a _________________________________________________________

EXPOSO:

Que amb l’impossibilitat de poder adjuntar amb la meva declaració de renda de l’exercici 2022 (renda 2021),  aquesta carta així com el rebut justificatiu d’ingrés, els quals considero necessaris per justificar la meva Objecció Fiscal a la despesa militar, opto per fer la seva entrada per registre davant d’aquesta delegació d’Hisenda a fi de que s’adjunti a la meva declaració amb número de referència _____________________

Que raons de consciència no em permeten contribuir al finançament de les despeses del Ministeri de Defensa, que representen el 4,32 % dels pressupostos de l’Estat el 2022.

Que els i les objectores fiscals a la despesa militar portem anys denunciant públicament i davant aquest ministeri, que no volem destinar part dels nostres impostos al Ministeri de Defensa, es a dir, que no volem que els nostres impostos serveixin per mantenir un sistema militarista que es contrari amb els nostres principis i valors.  Que aquestes deduccions han estat ingressades  a entitats socials amb el propòsit de retorn dels impostos a la societat. 

Que per aquestes deduccions els i les activistes hem estat requerits i obligat a pagar a l’organisme que vostè representa, amb una obstinació que ja voldria fos amb la mateixa intensitat amb els grans defraudadors fiscals.

Que malgrat que aquests requeriments han afectat la nostra economia, continuarem defensant el nostre dret a l’objecció de consciència a la despesa militar de forma menys lesiva per els nostres interessos i és per això que faig una objecció testimonial de 1€/5€/10€

Que per aquesta raó, he realitzat en la meva declaració adjunta una deducció de la quota líquida que incloc íntegrament en l’apartat núm. 605 / 606 i que és de  ____________ €.

Que adjunto a aquesta declaració l’original del rebut del pagament que per valor de __________ € he fet a l’organització ________________________________________ dedicada a _____________________________________________________________

SOL·LICITO:

Que se’m consideri objector fiscal a les despeses militars per al ministeri que vostè representa.
I que el proper període de renda s’habiliti la possibilitat de fer l’entrada d’aquests documents a la mateixa declaració de renda

El saluda ben atentament,

______________________, _____ de ___________________ de 2022.

