…………………., dn. .. . .. .202..r.

Naczelnik Urzędu
Skarbowego w ……………….
…………………………
(Imię i Nazwisko)

…………………………
(adres)

Strona: ……………………… ; NIP ………..….., zam. ………………………………………… .
(Imię i Nazwisko)

Pismo
w sprawie wykreślenia i zwrot wszystkich przekazanych kwot Urzędowi Skarbowemu w …………

Działając jako strona jak i Suweren II RP [Dowód Osobisty Suwerena II Rzeczypospolitej
Polskiej (nr dowodu ……………. seria A), a niniejszy dowód wydał Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchodźstwie Jan Zbigniew Potocki] , w związku z odprowadzaniem czy płacenia podatku do
Urzędu Skarbowego w ………….. Polska Republika 0000079312 sprawie tzw. podatnika
NIP……………… tj. …………….. c. ……… i …………. ur. ………..…. w …………………..,
(Imię i Nazwisko)

(Imiona rodziców)

(data urodzenia)

niniejszym podnoszę co następuje
iż Polska jest zarejestrowana w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów
Wartościowych pod numerem 0000079312 jako Poland Republic Of analogicznie
jako korporacja USA stąd też dostępne pod linkami
https://sec.report/CIK/0000079312
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?
action=getcompany&CIK=0000079312&owner=include&count=40
Polska Republika
SEC CIK # 0000079312
Poland Republic Of jest zarejestrowana w amerykańskiej Komisji Bezpieczeństwa i
Giełdy. W przypadku sprawozdawczości finansowej rok obrotowy kończy się 31
marca. Ta strona zawiera wszystkie dane rejestracyjne SEC, a także listę
wszystkich dokumentów (S-1, Prospekt, Raporty bieżące, 8-K, 10K, Raporty
roczne) złożonych przez Rzeczpospolitą Polską.
Szczegóły firmy
Numer pliku sprawozdawczego 001-02423
Koniec roku podatkowego 03-31
Adres firmy 233 MADISON AVENUE
NOWY JORK NY 10016
Telefon służbowy 48 22 694 5000
Adres do korespondencji MINISTERSTWO FINANSÓW
UL. SWIETOKRZYSKA 12
WARSZAWA, POLSKA
R9
00916

De facto podmiotem jest Organ II Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odprowadzania
czy płacenia podatku do Urzędu Skarbowego w ………….. Polska Republika 0000079312
Naczelnika US w …………… III RP przez Suwerena ………..….. c. ………...… i
……………….
(Imię i Nazwisko)

(Imiona rodziców)

ur. ……………… w ………..….. jak i dowód wydał Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej
(data urodzenia)

na Uchodźstwie Jan Zbigniew Potocki stąd też likwidując nr PESEL (czyli automatyczny
łącznik pomiędzy żywym człowiekiem a handlarzami ludźmi) oraz uznając Prawo Naturalne
za obowiązujące w polskim prawodawstwie, automatycznie wylogowywanemu się z
bankierskiego niewolniczego systemu światowego handlu ludźmi.
Numer

PESEL

powstającego

obecnie

wraz

z

CERTYFIKATEM

URODZENIA

analogicznie jest to nowoczesne narzędzie służące rządom do sprzedaży swoich
obywateli rodzinom [13] bankierskich a bankierom CERYTFIKATY URODZEŃ służą
do nowoczesnego handlu ludźmi (tj. pracą tych ludzi) na światowych prywatnych
giełdach pieniężnych.
Nadmieniam analogicznie używając doświadczenia życiowego, iż ludzie stali się
towarem, za który bankierzy płacą rządom emisją pieniądza czy taż długiem,
który potem spłacają analogicznie niewolnicy-obywatele w podatkach. Kilka lat
temu roczne wpływy z podatków dochodowych obywateli w Polsce, stanowiły w
przybliżeniu roczną kwotę odsetek, jaką rząd płacił bankierom za emisję dłużną
pieniądza, pieniądza, który NBP mógł wyemitować SAMODZIELNIE i
BEZODSETKOWO! TO JEST KWINTESENCJA OSZUSTWA! Pobrane przez Urząd
Skarbowy nasze podatki dochodowe idą w formie odsetek do kieszeni bankierów,
którzy rozdysponowują je pomiędzy sobą w wysokości analogicznie opartej na
bazie wysokości tajnych udziałów w Narodowym Banku Polskim.

Stricte Organ II Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje swoje obowiązki m. in.
 petycja z dn.25.09.2020r. Prezydenta II Rzeczpospolitej Jana
Zbigniewa Potocki do Władz Okupacyjnych Pana Andrzej Duda
Prezydent III RP [reprezentanta 25.09.20r. Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z-ca dyr. Biura Dialogu i Korespondencji Wojciech
Maciej Chojnowski /sygn. 25/09/2020/ (00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10)],


petycja z dn.25.09.2020r. Prezydenta II Rzeczpospolitej Jana
Zbigniewa Potocki do Władz Okupacyjnych Pana Mateusza
Morawiecki Premier III RP [reprezentanta 25.09.20r. z-ca dyr.
Departamentu Spraw Obywatelskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Jacek Świderski (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)] ,

niniejszym nikt z byłych i obecnych władz okupacyjnych tzw. III RP vel PRL-BiS nie
unieważnił nadal ważnej Ustawa Konstytucyjna z dn.23 Kwietnia 1935 r. Rzeczpospolita
Polska [Taki akt prawny nie istnieje, podobnie jak Traktat Pokojowy z Niemcami jest to b.
ważne].
Prezydent II RP Jan Zbigniew Potocki utrzymał ciągłość konstytucyjną Państwa
Polskiego z 1939r po dzień dzisiejszy, ponieważ otrzymał Prezydenturę od Juliusza Nowiny
Sokolnickiego aktem prawnym w 2009r. zgodnie z Ustawą Konstytucyjną z dnia 23 Kwietnia
1935 r. Art. 24.
Konstytucja z 1997r jest NIEREPREZENTATYWNA - ponieważ w referendum wzięło udział 42.86%
[12 137 136 osób, a uprawnionych do głosowania było 28 324 965 osób] społeczeństwa
uprawnionego do głosowania a powinno 50% + 1 osoba aby referendum było WIĄŻĄCE, w związku
z tym tak zwana konstytucja Kwaśniewskiego jest nieważna z mocy prawa, gdyż nie została
zatwierdzona przez Naród. Wszystkie akty prawne i wyroki podjęte od dn.2.04.1997r. są nieważne z
mocy prawa, bo nie mają legitymacji suwerena i ustawy zasadniczej.

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicz z dn.30.11.1939r. Dz.
U. poz. 1006 nr 102 o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych na podstawie art. 79
ust. (2) ustawy konstytucyjnej, iż art. 8 niniejszego dekretu tj. Obywatel polski, który
dobrowolnie będzie pomagał władzom okupacyjnym do wykonywania aktów, wskazanych w
artykule 1- 5, podlegnie karze do 10 lat więzienia oraz grzywnie lub konfiskacie całego
mienia.
Ponadto w trybie natychmiastowej wykonalności wnoszę o
1)

wykreślenie z Urzędu Podatkowego w ………
Naczelnik III RP

…………...…

(Imię i Nazwisko)

tzw. podatnika NIP……………… tj. ……………..
…………….
(Imię i Nazwisko)

ur. …………………. w …………………..,
(data urodzenia)
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c. ………………
(Imiona rodziców)

i

zwrot wszystkich przekazanych kwot Urzędowi Skarbowemu [III RP] w
…………
tzw. podatnika NIP……………… tj. ……………..
c. ………………
i
…………….
2)

(Imię i Nazwisko)

(Imiona rodziców)

ur. …………………. w …………………..,
2.1. wraz z odsetkami na rzecz …………………
(Imię i Nazwisko)

na rachunek bankowy ………………… zgłoszony w US w ………………. tj.
(Imię i Nazwisko)

………………………………………………………………………………..
(nazwa banku i nr konta strony)

termin płatności należy zrealizować do dnia .. . .. .202..r. pod rygorem zainicjowania
drogi postępowania sądowego.
Niezastosowanie się do niniejszego pisma, wniosków spowoduje nierespektowania czynności
niedopełnienia obowiązków przez Naczelnik US w …………. …………….., a co stanowi działanie
na
(Imię i Nazwisko)

szkodę interesu prywatnego ……………….. zw. zadość uczynienia za uszczerbek majątkowy wynikły
(Imię i Nazwisko strony)

z działania i zaniechania przez Naczelnika US w ………….. ……………….. na drodze postępowania
(Imię i Nazwisko)

sądowego.

Mając na względzie powyższe, wnoszę jak w petitum pisma, wniosków.
Z poważaniem
Suweren
……………………..
(Imię i Nazwisko)

Otrzymują:
1.
adresat,
2.
a/a.
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