ANNEX 2
Ministre d’Economia i Hisenda
Govern d’Espanya.
Madrid (Espanya)
Al·legació al requeriment d’Hisenda
NIF: _______________________ Nom: ___________________________________________
Referència: __________________________
La persona sotasignada, __________________________, amb NIF ________________, i
domicili al carrer ____________________________de _________________, davant d’aquesta
administració comparec i exposo que:
El dia _____________ vaig rebre la no<#cació 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 2018.
Per tot plegat MANIFESTO
1- Que no es<c d’acord amb la proposta de liquidació prac<cada i, per aquest mo<u, presento
aquest ESCRIT D’AL·LEGACIONS en base a les següents raons:
a- En la declaració hi constava una deducció de .......,... €, a la casella ........ en concepte
d’objecció #scal perquè no hi ha un apartat especí#c on fer-ho.
b- Per jus<#car l’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 a una ONG o campanya favorable als drets humans,
documents que han d'estar dipositats a l’agència tributària espanyola.
2.- Que l’any 2018, els Pressupostos Generals de l’Estat espanyol van des6nar a la casa reial,
els poders judicials i els cossos de policia un 2,16% del total del pressupost. En aquesta
mesura, la quan<tat de .....,... euros assenyalada en la casella ....... representa, simbòlicament,
la part dels meus impostos des<nada a #nançar les par<des esmentades, a les quals jo no vull
contribuir. I és per això que dedico aquesta quan<tat a un projecte pro drets humans.
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 #scal a les despeses esmentades. La
meva intenció no ha estat mai deixar de pagar allò que segons les normes #scals em
correspon, sinó la de dedicar la quan<tat que correspondria a aquestes despeses a #nalitats
diferents que tenen la legi<mitat de promoure els Drets Humans. Legi<mitat que, segons la
meva consciència, no tenen aquestes despeses. Per això he des<nat els diners als
projectes/en<tats _________________________ . Amb la meva actuació no he ob<ngut cap
pro#t econòmic personal. La quan<tat reclamada en la liquidació provisional es va ingressar a
l’en<tat 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 democrà<ca i social per assolir
les llibertats de les persones i dels pobles. Crec que el respecte als Drets Humans, civils,
polí<cs i socials fonamentals ha de ser una condició de partença irrenunciable en la solució de
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con[ictes. Les meves conviccions en aquest sen<t són tan fermes que è<cament em veig
incapacitat per contribuir de cap manera a unes ins<tucions que no estan defensant els drets
humans.
5.- L'objecció de consciència és un dret expressat en l’ar<cle 16 de la Cons<tució. I la llibertat
ideològica és un dret fonamental que, segons l’art 53 de la cons<tució, vincula els poders
públics. Segons el Tribunal Suprem “La desobediencia civil puede ser concebida como un
método legímo de disidencia frente al Estado, debiendo ser admida tal forma de
pensamiento e ideología en el seno de una sociedad democráca." Sentencia núm. 480/2009
Sala del Penal del Tribunal Suprem sobre la Josemi Zumalabe Fundazioa, dictada per José
Manuel Maza Mar.n (+) i altres quatre jutges.
6.- La mateixa regulació legal rela<va a l’IRPF no limita ni prohibeix, en cap dels seus ar<cles,
l’objecció de consciència #scal. S’aprecia, respecte això, una autèn<ca llacuna legal que cal
cobrir amb les disposicions que garanteixin amb e#càcia la seva plena efec<vitat #ns que no
es dic< la llei reguladora d’aquest tema.
És per tot això que SOL·LICITO
que <ngueu 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.
A ___________________, el ___ d _______ de ________

Signat_________________________________________________ (nom i cognoms)

Administració de ____________________________________. Secció de Renda
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