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#JoPagoACatalunya
Quan s’ha d’efectuar l’ingrés?
Per una bona gestió de l’Agència Tributària de Catalunya, et recomanem 
realitzar l’ingrés, com a molt tard, 10 dies abans de la finalització 
del termini de la seva presentació.

És legal pagar els impostos a l’ATC?
Sí, perquè pagant els impostos a l’ATC ja estàs complint amb la teva 
obligació tributària.

M’interessa col·laborar en el projecte. 
Com ho puc fer?

Per A més informació visita 

o truca aL 

Si vols col·laborar amb nosaltres, escriu-nos a 
sobiraniafiscal@assemblea.cat

93 595 46 46

sobiraniafiscal.assemblea.cat

sobiraniafiscal.assemblea.cat
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Què és LA Sobirania Fiscal?
La Sobirania Fiscal és una acció d’apoderament ciutadà que 
consisteix en pagar els nostres impostos, habitualment recaptats per 
la hisenda espanyola, a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Cal presentar la liquidació a l’Agència Tributària espanyola tal i com es 
fa sempre, omplint el formulari corresponent.

Però en el moment de posar el compte corrent per fer el pagament, 
s’ha de posar el número de compte de l’Agència Tributària de 
Catalunya de la demarcació corresponent:

Un cop es té el justificant, s’efectua l’ingrés a l’Agència Tributària de 
Catalunya.

Es pot fer telemàticament omplint el formulari 226 (web) de l’ATC, o 
presencialment omplint els formularis S26, S27, S28 o S29, segons la 
província, i indicant l’import que ha sortit al justificant de l’AEAT.

Per què he de fer Sobirania Fiscal?
Fer Sobirania Fiscal significa empènyer el Govern de Catalunya a 
enfortir l’Agència Tributària de Catalunya perquè gestioni un volum 
superior de recaptació i d’informació tributària.

Actualment la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que 
paguem les catalanes i els catalans.

Qui pot fer Sobirania Fiscal?
La Sobirania Fiscal la poden exercir tant les persones físiques (autò-
noms, persones assalariades) com les persones jurídiques (empreses, 
entitats, sindicats, patronals, partits polítics, administracions públi-
ques...), sempre en cas que s'hagi de pagar.

Quins impostos es poden liquidar a l’ATC?
Tots aquells impostos que es paguen directament l’Agència Tributària 
espanyola, com ara l’IVA, l’IRPF o l’Impost de societats, així com la 
declaració de la renda i patrimoni, si surten a pagar.

Com Es fa la Sobirania Fiscal?
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Un cop omplert, cal realitzar l’ingrés de l’import del dipòsit al compte 
corrent que s’indica al formulari de sol·licitud corresponent, mitjançant 
transferència bancària o pagament amb targeta si es fa telemàticament.
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Generalitat de Catalunya
3.779 M € (5,3 %)

Ens locals
5.029 M € (7 %)

Gobierno de España
63.146 M € (87,7 %)
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