Glossa

No ens n’oblidem
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Cada any, durant aquest temps, ens toca passar comptes
amb Hisenda. Tots sabem que la declaració de la renda és una
de les vies a través de la qual podem col·laborar en el sosteniment de la nostra Església: està a les nostres mans destinar
un 0,7% dels nostres impostos a favor de l’Església catòlica,
marcant la casella corresponent en la “declaració”.
Enguany, en el recordatori anual sobre aquest tema, no
vull explicar-vos perquè és important aquest gest i a què
dediquem aquests diners, sinó alertar-vos de com n´és
de fàcil que tot i volent-ho fer no ho acabem fent. Dues
situacions ho faciliten: no fer la declaració de la renda
perquè no hi estem obligats o validar la “declaració” que
ens fa informàticament Hisenda o que ens presenta el
gestor sense verificar i marcar, si cal, la casella d’ajuda a
l’Església catòlica.
En unes determinades condicions, no estem obligats a
fer la declaració de la renda. Molts de nosaltres estem en
aquestes condicions perquè tenim un sou o una pensió
baixa i no tenim altres ingressos. Que no estiguem obligats a fer-la no vol dir que no paguem impostos i que no
en puguem destinar el 0’7 % a l’Església. Però, si no fem

la “declaració” no podem ajudar a l’Església perquè no podem marcar la casella que ho fa possible. Recordem que
aquesta ajuda via els impostos només la podem decidir si
fem la “declaració”. Així, doncs, si volem ajudar la nostra
Església hem de fer-la.
Hisenda ofereix la possibilitat de rebre la “declaració” feta
a partir de tota la informació que ja té. Evidentment, en
aquestes “declaracions” no hi ve marcada la casella d’ajuda a l’Església. Quan anem a cal gestor amb tots els papers
perquè ens la facin, ordinàriament ell la demana a Hisenda i la complementa amb allò que documentalment podem
acreditar i que a Hisenda no li interessa, com per exemple
les desgravacions de donatius. Si per comoditat donem el
vistiplau al que ens envia Hisenda o al que ens presenta el
gestor sense verificar que estigui marcada la casella d’Ajuda a l’Església podem acabar no ajudant tot i voler-ho.
Així doncs, no ens oblidem de fer la declaració de la renda i
d’assignar el 0’7% dels nostres impostos a favor de l’Església. També us convido a marcar la casella a favor de finalitats socials, que, com sabeu, és la via de finançament de
moltes institucions de Caritat i d’acció social de l’Església.
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