PAGUEM ELS IMPOSTOS A CATALUNYA
Fem insubmissió a Espanya, però a Catalunya actuarem com ho fa
qualsevol ciutadà de qualsevol poble, obeint el que decideix la majoria.
Ingressarem els impostos a l’Agència Tributària Catalana.

PAS 1
calculem l’import de l’impost tal com ho hem fet fins ara i ens
comuniquem amb extensio@diemprou.cat per fer front comú.
PAS 2
omplim el formulari S-26, o el formulari corresponent segons la
demarcació, de dipòsit d’efectiu de l’Agència Tributària
Catalana i efectuem l’ingrés al n.c.c:
2100 5000 53 0200024633
Ho indicarem oportunament si no ho ha fet el nostre
MHPresident abans de l’abril.
PAS 3
omplim el formulari de l’AEAT i juntament amb el comprovant
bancari i un escrit explicatiu de perquè ho fem. L’enviem a la
Delegació de l’Agència Tributaria Espanyola corresponent via
Correu Certificat amb comprovant de contingut.
BASE LEGAL
Treballar i pagar no és delicte.
Segons la Carta dels Drets Humans
de la ONU, tots els pobles tenen
dret a decidir sobre la seva
economia, cultura... Per tant, el
delicte aquí l’ha comès el govern
espanyol en gosar interpretar
l’estatut aprovat pel nostre
Parlament i pel poble en
referèndum.

la solució a l’espoli
Espanya es queda 45 de cada 100€ d’impostos que paguem quan se
n’hauria de quedar com a molt 5. Ens en roba 40! Això significa més de
20.000 milions d’€ cada any.

Per què ara?
Perquè la situació social i econòmica del nostre país ho demana. Cada dia
que passa Catalunya està pitjor, 20% de pobresa, 40% de fracàs escolar,
20% d’atur, 80% d’empreses amb manca de finançament, la Generalitat
se’ns ven patrimoni!, retallades, famílies sense habitatge, evasió de
científics...

Qui?
Tothom pot dir prou! El que està passant ens afecta a tots
independentment de la llengua que parlem a casa nostra. Si t’estimes
Catalunya, si vols viure aquí i vols treballar-hi, també has de dir prou!

