
• Mètodes per fer la declaració: 

1. A mà (impressos de la declaració) 

2. Amb el programa PADRE 

3. Confirmació del esborrany per internet 

4. Confirmació del esborrany per telèfon  

  



Com es fa la nostra declaració de 
la renda amb l’OBJECCIÓ FISCAL? 



• La declaració feta a mà amb l’OBJECCIÓ FISCAL: 

1. Una vegada feta la declaració de renda fins arribar a la 
quota resultant de l'autoliquidació (casella 741) es 
posen les retencions de l’IRPF i dels bancs i a 
continuació la quantitat d’OBJECCIÓ FISCAL al DEUTE 
(normalment 100 euros) i a la DESPESA MILITAR 
(normalment 100 euros) i es col·loca a qualsevol de les 
caselles que queden lliures: de la 742 a la 752. 

2. A continuació acabem la declaració calculant la quota 

resultant.  



• La declaració feta amb el programa PADRE amb 
l’OBJECCIÓ FISCAL: 

1. Un cop omplerta la teva declaració, cal anar fins a la caselles: 
1. 751 i posar-hi la quantitat de l’OBJECCIÓ al DEUTE (100 euros).  

2. 752 i posar-hi la quantitat de l’OBJECCIO a la DESPESA MILITAR (100 
euros). 

2. El programa recomptarà la quota resultant. 

3. S’imprimeix la declaració i a les caselles: 
1. 751 es ratlla el text explicatiu i es posa “Per objecció fiscal al 

deute” 

2. 752 es ratlla el text explicatiu i es posa “Per objecció fiscal a la 
despesa militar” 



Per objecció fiscal a la despesa militar 
Per objecció fiscal al deute 

100 
100 



• Mètodes per fer la declaració: 

1. A mà 

2. Amb el programa PADRE 

3. Confirmació del esborrany per internet 

4. Confirmació del esborrany per telèfon  

 la confirmació de l’esborrany, no permet incloure 
l’OBJECCIÓ FISCAL!             Haurem de 

 volcar les dades fiscals desde internet al programa 
PADRE i modificar l’esborrany com el punt 2. 



• Important en tots els casos:  

– S’ha de fer el mateix procediment en les dues 
còpies de la declaració, la que s’entrega a la 
administració i a la del declarant. 



 

 

 Què més hem de fer després? 



• Cal ingressar la quantitat de l’OBJECCIÓ FISCAL 
al compte corrent d’alguna entitat de caràcter 
social. La Assamblea de Consum de Poblenou 
suggereix 3 projectes del barri: 
– Apropem-nos 

– L’espai salut de la Teixidora 

– Recuperem 

S'ha d'especificar en el concepte de l’ingrés: Ingrés 
provinent de l'objecció fiscal 2012 i cal guardar el 
comprovant que l'entitat bancària ens facilita. 



• Omplir la carta d'objector/a fiscal adreçada al 
ministre d'Hisenda, que s'adjuntarà a la 
declaració juntament amb el comprovant 
d’ingrés a l'entitat escollida. 

 



• Es posa al sobre de la declaració els 
tres documents: la declaració, la 
carta d'objectors i el comprovant 
bancari. 



• Com entrar la OBJECCIÓ FISCAL en el 
Programa PADRE: 



www.aeat.es 

 



Es descarrega el programa PADRE 



Programa PADRE 

 



 



 



 



 



 



 



 



 A continuacio es selecciona el arxiu 
numeroDNI.dxf  i es puja al programa PADRE 
per trasladar les dades fiscals. 


