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Dot.: Odnowienie na usługi internetowe (FOD 51592/03/2016) przesłane pocztą elektroniczną w dn.
24.03.2016 r.
Szanowni Państwo
Z uwagi na naszą wieloletnią i nienaganną współpracę oraz w celu spokojnego i komfortowego rozważenia
nowych okoliczności, jakie zaistniały w obowiązującym prawie zobowiązuję się do dokonania wskazanych
przez Was płatności we właściwych terminach. Jednocześnie
Informuję, że:
Na podstawie Art. 5 i Art. 6 pkt 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
„Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” z dn. 02.04.2015 r.
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
od
dn.
01.06.2015 r. wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Polski zwolnione zostały z obowiązku
odprowadzania m. in. podatku VAT.
Uzasadnienie
Brak niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z okazywaną
w ich trakcie wolą wyborców i art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę przez swoich
przedstawicieli lub bezpośrednio”) dowodzi, że organa władzy w RP funkcjonowały i funkcjonują w
sposób nielegalny. Nikt włącznie z centralnymi i samorządowymi organami władzy publicznej, Państwową
Komisją Wyborczą oraz sądami orzekającymi o ważności wyborów nigdy nie przedstawił ich suwerenowi,
mimo, że kierowano w tej sprawie formalne wnioski.
Skoro w RP funkcjonowały i funkcjonują nielegalne organa władzy publicznej, to wszelkie ustanawiane
przez nie prawo, wydawane decyzje, upomnienia, wyroki, …, nie mają mocy prawnej.
W związku z wyżej opisaną sytuacją na podstawie prawa naturalnego i Art. 4.2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 02 listopada 2014 r. Naród Polski przejął bezpośrednie sprawowanie
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władzy (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf). W
konsekwencji w dn. 02.04.2015 r. wydany został Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim
organom państwa” - najwyższej rangi akt prawny wydany w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia
z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.
Art. 5 i 6 Dekretu stanowią podstawę prawną do zaniechania płatności podatków do czasu zalegalizowania
organów w państwie.
W związku z powyższym
Wzywam
Do zwrotu na mój rachunek bankowy kwoty nienależnego podatku VAT lub uznania jej jako zaliczki na
kolejny okres rozliczeniowy.

Z poważaniem

Tadeusz Cichocki
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