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A NER ES D'O MP LI R L A
D EC L ARAC IÓ
L'Objecció Fiscal es concreta en el
moment d'omplir l'imprès que facilita l'Agència Tributària per fer la Declaració de la Renda. El millor és fer
la declaració de renda ordinària o
simplificada i no el full de devolució
ràpida. Pot aconseguir a mà, l'ajuda
del programa informàtic de l'Agència Tributària.
Et proposem la xifra simbòlica de
84,00 € en protesta pels 84 països empobrits pel deute extern, o bé qualsevol altra quantitat fixa des d'1 €.
Ingresses la quantitat de la teva objecció fiscal en el projecte que hagis elegit
(demana dos rebuts, un per a tu i un
altre per incloure en la teva declaració).
És convenient que adjuntis també una
instància dirigida al Delegat/a d'Hisenda (veure model en
http://www.nodo50.org/objecionfiscal/) al·legant els motius de la teva Objecció a les despeses militars; en ella li
comuniques el total dels diners desviats i el projecte social alternatiu que

has escollit.
Emplenats els impresos de la declaració i en arribar a les deduccions generals, ratlla l'enunciat d'una de les
caselles i afegeix "per objecció fiscal a
les despeses militars" i la quantitat elegida.
Si utilitzes mitjans informàtics, pots incloure-la en algun dels apartats en els
quals la deducció de la quantitat global es fixa en "tant per cent", o també
incloure-la directament a mà.
I per acabar ens envies les dades de la
teva Objecció Fiscal (tipus de declaració, quantitat treta i projecte elegit) a
l'adreça: CGT - OF 2009, C/ Sagunto 15
1, 28010 Madrid, o al correu sp-a.social@cgt.es
ECORDA: encara que la declaració et surti a pagar, a tornar o de
quota líquida zero, sempre et pots
declarar persona objectora fiscal, reclamar els diners que dels teus impostos es destinen a la despesa
militar, i desviar-lo al projecte alternatiu.
i tens dubtes, consulta:
http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=3640
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Què és l'Objecció Fiscal a la despesa militar - OFDM?
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'OFDM és la no disposició a
col·laborar amb una de les pitjors maneres amb què el capitalisme s'estén a nivell mundial: amb
el militarisme i les guerres, encara
que aquestes siguin maquillades
últimament com a "intervencions
humanitàries" o "guerres contra el
terrorisme".
mb l'OFDM estem desobeint
activament
a la despesa militar en el moment de
realitzar la declaració de la
renda (IRPF). A
nivell purament
tècnic, consistiria a deduir
dels nostres impostos la part
que es destinaria a finalitats
militaristes.
mb l'OFDM no estem fomentant o impulsant uns "impostos a la carta" com alguna gent
creu, si no que s'està utilitzant una
eina que s'emmarca dins de la desobediència civil, és a dir, el desobeir i trencar, públicament i
col·lectivament, una llei o norma
que es considera injusta, buscant
la seva superació per la societat
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(en aquest cas, la despesa militar i
el militarisme).
a finalitat última de l'OFDM és
l'eliminació dels exèrcits, la investigació militar i el complex militar-industrial, mitjançant una
reducció progressiva de les despeses militars. Fent OFGM mostrem
el rebuig social que té la despesa
militar en particular i el militarisme
en general, al
mateix temps
que ens solidaritzem amb altres
lluites que es
donen en la nostra societat per
mitjà dels projectes elegits.
mb els diners
que desviem
en fer l'OFGM en
la nostra declaració, la CGT proposa recolzar econòmicament
lluites concretes, caixes de resistència o projectes socials afins a
l'organització i a les idees anarcosindicalistes. Aportant aquests diners que es treuen dels nostres
actes de desobediència s'aconsegueixen fer realitat projectes socials que no reben subvencions, i
que permeten continuar treballant
per una societat més justa i equitativa.
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rojecte U:
TERRITORIO DOMÈSTICO
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om
dones
de diversos
països, diferents nacionalitats i
experiències. Algunes amb
papers, altres sense
papers. Treballem com a empleades
domèstiques. Tenim unes condicions
laborals que ens fan molt vulnerables. Les difícils condicions i la por
funcionen aïllant-nos, separant-nos.
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rojecte DOS:
ANTIMILITARISME AL PARAGUAI
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es de fa anys al Paraguai existeixen diversos grups antimilitaristes que treballen per una societat
desmilitaritzada i ho fan recolzant
altres lluites (camperols, drets humans, moviment juvenil etc.).
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'ocupació de llar sosté la vida de
milers de llars cotidianamente i,
tanmateix, és un treball invisible, infravalorat. Volem que això canviï i
que s'equipari amb el Règim General,
un pas important en el reconeixement del seu valor. I que les treballadores sense papers tinguin els
mateixos drets que la resta.

'Objecció fiscal d'aquest any es
dedicarà a recolzar al moviment
antimilitarista del Paraguai i l'acció
que l'IRG (Internacional de Resistents contra la Guerra) ha preparat
per al 15 de maig, dia Internacional
de l'Objecció de Consciència, que
aquest any se centra en la situació
del Paraguai..
l MOC-PY entén el concepte de
defensa nacional com a defensa
dels Drets Humans
i les condicions
de vida digna,
factors
que són
amenaçats més
que garantits
per les
Forces Armades.

CONCEPTE: OF DOMÈSTIC
Núm. Compte:
2038-1939-42-3000487457

CONCEPTE: OF PARAGUAY
Núm. Compte:
1491-0001-21-0020002311
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er això hem decidit lluitar juntes,
com a verdader desafiament a
l'aïllament i a la por, com manera de
fer-nos més fortes.
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