Ministre d’Economia i Hisenda
Govern d’Espanya, Madrid
Al·legació al requeriment d’Hisenda
NIF:
Nom:
Referència:
La persona sotasignada,
I domicili al carrer
comparec i exposo que:

, amb NIF
,
de
, davant d’aquesta administració

El dia
vaig rebre la notificació del tràmit d’al·legacions i proposta de
liquidació provisional amb núm. de referència
amb data
referida a la meva declaració de l’IRPF de l’any 2020.
Per tot plegat MANIFESTO
1- Que no estic d’acord amb la proposta de liquidació practicada i, per aquest motiu,

presento aquest ESCRIT D’AL·LEGACIONS en base a les següents raons:

En la declaració hi constava una deducció de
€ (euros) a la casella en
concepte d’objecció fiscal perquè no hi ha un apartat específic on fer-ho.
b- Per justificar la meva objecció fiscal vaig adjuntar a la meva declaració de renda,
adreçada al Ministre d’Economia i Hisenda espanyol, dos documents: a) una carta
i b) el comprovant de l’ingrés realitzat al Fons Republicà d’Acció Social del Consell
per la República (CATGLOBAL ASBL), documents que han d'estar dipositats a
l’agència tributària espanyola.
a-

2.-Que l’any 2020, els Pressupostos Generals de l’Estat espanyol van destinar a la casa
reial, els poders judicials i els cossos de policia un 2,16% del total del pressupost. En
aquesta mesura, la quantitat de
€ (euros) assenyalada en la casella
representa, simbòlicament, la part dels meus impostos destinada a finançar les partides
esmentades, a les quals jo no vull contribuir. I és per això que dedico aquesta quantitat al
Fons Republicà d’Acció Social del Consell per la República Catalana.
3.-Que jo no he deixat d’ingressar, dins el termini reglamentari per presentar la
declaració, el meu deute tributari, exceptuant l'import de l'objecció fiscal a les despeses
esmentades. La meva intenció no ha estat mai deixar de pagar allò que segons les
normes fiscals em correspon, sinó la de dedicar la quantitat que correspondria a aquestes
despeses a finalitats diferents que tenen la legitimitat d’ajudar a pal·liar els efectes de la
emergència sanitària COVID-19 i teixir una xarxa de suport ciutadà per als afectats.
Legitimitat que, segons la meva consciència, no tenen aquestes despeses. Per això he
destinat els diners al Consell per la República Catalana. Amb la meva actuació no he
obtingut cap profit econòmic personal. La quantitat reclamada en la liquidació provisional
es va ingressar a l’entitat esmentada, i consta en aquesta administració el comprovant de
l’ingrés. Per tant no s’ha comès el fet punible de “Deixar d’ingressar”.
4.- Crec en la defensa noviolenta dels Drets Humans com eina democràtica i social per
assolir les llibertats de les persones i dels pobles. Crec que el respecte als Drets Humans,

civils, polítics i socials fonamentals ha de ser una condició de partença irrenunciable en la
solució de conflictes. Les meves conviccions en aquest sentit són tan fermes que
èticament em veig incapacitat per contribuir de cap manera a unes institucions que no
estan defensant els drets humans.
5.-L'objecció de consciència és un dret expressat en l’article 16 de la Constitució. I la
llibertat ideològica és un dret fonamental que, segons l’art 53 de la constitució, vincula
els poders públics. Segons el Tribunal Suprem “La desobediencia civil puede ser concebida
como un método legítimo de disidencia frente al Estado, debiendo ser admitida tal
forma de pensamiento e ideología en el seno de una sociedad democrática." Sentencia
núm. 480/2009 Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la Josemi Zumalabe
Fundazioa”, dictada per José Manuel Maza Martín (+) i altres quatre jutges.
6.- La mateixa regulació legal relativa a l’IRPF no limita ni prohibeix, en cap dels seus
articles, l’objecció de consciència fiscal. S’aprecia, respecte això, una autèntica llacuna
legal que cal cobrir amb les disposicions que garanteixin amb eficàcia la seva plena
efectivitat fins que no es dicti la llei reguladora d’aquest tema.
És per tot això que SOL·LICITO
Que tingueu per presentat aquest escrit en temps i forma; que n’admeteu les al·legacions
i li doneu el tràmit processal oportú; que després del qual dicteu resolució per la qual
deixeu sense efecte la proposta de liquidació provisional.
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Signat

(nom i cognoms)

de

