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Szanowni Państwo
W związku z w/w pismem informuję:
Wiążąca nas umowa w oczywisty sposób musi mieścić się w ramach obowiązującego w
Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Musi też być każdorazowo dostosowywana do jego ewentualnych
zmian przez każdą ze stron umowy.
W związku z treścią Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn.
02.04.2015 r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” obowiązującego od dn.
01.06.2015 r. - aktu prawnego wyższej rangi nie tylko od prawa podatkowego, ale i od
wszystkich innych ustaw włącznie z ustawą zasadniczą, wydanego w zgodzie z polską racją stanu
i wolą suwerena - zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce na podstawie prawa naturalnego oraz Art.
4 pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
w
konsekwencji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród Polski
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)
należy stwierdzić, że:
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1.

Obowiązująca dotychczas ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) jest nielegalna – nieobowiązująca, bo ustanowiona
przez nieuprawnione do tego osoby oraz stoi w sprzeczności z polską racją stanu - obecne
zarządzanie finansami państwa przez osoby nieuprawnione (Art. 3. Dekretu Zwierzchnika
Władzy).

2.

Obecnie obowiązujący (od dn. 01.06.2015 r.) stan prawny w kwestii będącej przedmiotem
niniejszej korespondencji to Art. 5 i 6 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej
Polskiej z dn. 02.04.2015 r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa”.
Na ich podstawie zawieszone zostały na czas nieokreślony dotychczasowe obowiązki m.in.:
składania deklaracji podatkowych oraz rozliczania i opłacania wszelkich podatków (w tym
podatku VAT).

W związku z powyższym należy stwierdzić brak jakichkolwiek zaległości płatniczych
związanych z rozliczeniem należności wynikających z realizacji wiążącej nas umowy.
Informuję również, że:
Ściąganie podatków na podstawie nielegalnego prawa i odprowadzanie ich do „Skarbu Państwa”
zarządzanego przez nielegalną władzę to ewidentne działania na szkodę Polski i Polaków skutkujące
b. wysokim zadłużeniem, biedą, znikomym poziomem finansowania inwestycji ze środków
własnych, …
Ślepe/bezkrytyczne/bezmyślne a w niektórych przypadkach celowe stosowanie się do
nielegalnego i szkodliwego dla Polaków prawa oraz podporządkowywanie się
decyzjom/postanowieniom, … osób/organów/urzędów, … nieuprawnionych/działających
nielegalnie doprowadziło do stanu, w którym „ Polska istnieje tylko teoretycznie, praktycznie nie
istnieje” (b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Bartłomiej Sienkiewicz).
Tego typu zachowania mogą zostać uznane przez Trybunały Ludowe za świadomą kolaborację z
nielegalną i działającą na szkodę Polaków władzą przejmowaną w podstępny sposób przez
polskojęzycznych oszustów, hipokrytów, wrogów Polski,…

Z poważaniem

Tadeusz Cichocki
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