Qui sota signa, en/na/n’
amb NIF
del carrer/avinguda
de la vila de '¡

,
i domicili fiscal al pis/casa número
.

EXPOSO:
Que després d’haver comprovat la impossibilitat de poder adjuntar a la meva declaració de
renda de l’exercici 2020 aquesta carta així com el rebut justificatiu del meu ingrés alternatiu,
documents que considero necessaris per justificar la meva objecció fiscal, opto per fer el
lliurament oficial a través del registre, d’ambdós documents en aquesta delegació d’hisenda,
amb la finalitat que siguin adjuntats a la meva declaració amb número de referència
1- Que raons de consciència no em permeten de contribuir al finançament de les despeses de
la casa reial, dels poders judicials i dels cossos de policia. Aquestes tres institucions des de
l’any 2017 fins a l’actualitat han exercit de manera reiterada i sistemàtica accions
repressives contra drets fonamentals com són el d’expressió, dissidència política i
autodeterminació.
2- Que per aquesta raó he realitzat en la meva declaració, adjunta, una deducció de la quota
líquida que incloc íntegrament en l’apartat núm. 0605 / 0606 i que és de
€.
3- Que adjunto a aquesta declaració l’original del rebut del pagament que per valor
de
€ he dut a terme a favor de l’organització Consell per la República
(CATGLOBAL ASBL) amb CIF BE 0691965435 i que dedicarà aquests diners a pal·liar els
efectes de la emergència sanitària del Covid-19 a través del Fons Republicà d’Acció Solidària
en el marc del Pla d’Acció Social.
Per tot plegat, SOL·LICITO:
1- Que se’m consideri a tots els efectes, per part del Ministeri que representeu, Objector/a
Fiscal a les despeses estatals a les quals he fet referència i he objectat.
2- Que en el proper període de renda habiliti la possibilitat de fer el lliurament oficial d’aquests
documents de manera conjunta amb el plec de la mateixa declaració de renda.

Rebeu la meva més atenta salutació.
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