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Piaseczno, dn. 22 lipca 2016 r.  

 

Tadeusz CICHOCKI   

Ul. Radosna 1                                                                                                                                                            

05-500 Piaseczno                                                                                                                                              

Tel./fax: (22) 756-16-41                                                                                                                                        

E – mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                                  

www.tcichocki.pl        

Naczelnik Urzędu Skarbowego                                                          

Ul. Energetyczna 5 

05-500 Piaseczno                                                                                                                                        

E – mail: us1418@mz.mofnet.gov.pl  

 

W odpowiedzi na pismo 1418--OB-3.4044.1416.2016.BA z dn. 13.07.2016 r. otrzymane w dn. 

22.07.2016 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru informuję, że: 

 

Przyczynami nieskładania deklaracji podatkowych są: 

 

- Fakt nielegalnego funkcjonowania w Polsce organów władzy publicznej przejmowanych w 

sposób sprzeczny z wolą narodu/wyborców i art. 4.2 Konstytucji („Naród sprawuje władzę przez swoich 

przedstawicieli lub bezpośrednio”).  

- Fakt braku legalnego i obowiązującego charakteru prawa ustanawianego przez osoby 

nieuprawnione przez naród/wyborców do reprezentowania go/ich w przedstawicielskich organach 

władzy ustawodawczej i wykonawczej. 

 

Uzasadnienie: 

 

„Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania 

i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów 

zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy” (Art. 217 Konstytucji RP). Legalna ustawa może 

być ustanowiona jedynie przez faktycznych przedstawicieli narodu. Prawo do nakładania podatków i 

zarządzania finansami publicznymi mają jedynie legalne organa reprezentowane przez faktycznych 

przedstawicieli narodu. 
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Brak niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z 

okazywaną w ich trakcie wolą wyborców i art. 4.2 Konstytucji 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 od wielu lat i wielokrotnie 

składano w tej sprawie formalne wnioski. Dla przykładu:  

http://www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf, 

http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf .    

 

Podstawa prawna: 

 

Art. 5 i 6 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04.2015 r. 

„Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa”: 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf.  

 

Informuję ponadto, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie informowany był pismami z dn. 

22.07.2015 r. (http://www.tcichocki.pl/Naczelnik%20US%20P-no%2013.08.2015.pdf) oraz z dn. 

27.08.2015 r., (http://www.tcichocki.pl/TC-Naczelnik%20US%20P-no%2027.08.2015.pdf), że: „… 

zawieszone zostały na czas nieokreślony dotychczasowe obowiązki (również osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą) m.in.: składania deklaracji podatkowych oraz rozliczania i 

opłacania wszelkich podatków”. 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 
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