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לא אשלם עוד מסים! אגורה אחת שהרווחתי ביושר לא אעביר עוד לקופה המלאה ממילא של אנשי
המאפיה האלה.
איני מבקשת דבר ולכן לא אתן שום דבר!
להזכירכם ,נפרדתי מכם; הפרדות או היבדלות היא מעשה פוליטי הכרוך בהיפרדות רשמית מרצון
משאר המדינה (וויקיפדיה).
אין טעם לומר לי שבגלל אנשים כמוני הגלגל לא מסתובב כמו שצריך ,שאני אגואיסטית ושאר שטויות
המבטאות התמכרות קשה לתאגיד.
אכן ,אתם מסוממים לגמרי!!!
התמכרות = מחלה מוחית כרונית ,חוזרת ונשנית ,המתאפיינת בחיפוש ושימוש כפייתי בסמים,
למרות המודעות לנזק שהיא גורמת.
סם = תרכיב העלול לשנות את פעילות הנוירונים ו/או לשבש את התקשורת בין הנוירונים.
ראו עד כמה קשה לנו להיפרד מן המדינה ,למרות ההוכחות הרבות כל כך לכשלונו של תאגיד
הרפובליקה הצרפתית (מס'  100000017במרשם התאגידים  )SIRENלדאוג כמו שצריך לבני האדם
ולפלנטה ארץ ,למרות כל המשאבים החומריים ,האנושיים והכספיים העומדים לרשותו.
ישנם אלה שבכל מחיר מגינים על המדינה למרות שהיא חונקת אותם ,בגלל הפחד שלהם מן הצורך
להתמודד עם אי-הוודאות של עתיד בו כולנו נצטרך יחד ליצור מבנים לגיטימיים יותר .המס הפך לאחת
האמיתות הבלתי מעורערות המשמשות כמסגרת לחיינו .אלא שזוהי רק מציאות אחת אפשרית מיני
רבות אחרות ,אמונה בת כמה מאות שנים לכל היותר ,ממש כלום לעומת ההיסטוריה של פלנטה
ארץ...
הידעתם שאחד המיסים הראשונים נקרא "עזרה" ( . )aidesנראה שברשויות מדברים עדיין
צרפתית עתיקה.
תוכיחו לי שאינסוף המסים ,המתרבים והולכים ככל שהכשלונות גדולים יותר ,אכן משרתים את הטוב
הכללי .איך בדיוק הם מאפשרים למוסדות המדינה לדאוג לנו ,לילדים שלנו ,לחולים ,לזקנים...
תוכיחו לי שאף אחד מה"המנהיגים" שלנו אינו מקבל אגורה שחוקה מן המסים שלי כדי להחליף את
הטפטים בדירת הפאר שלו או כדי לאכול ארוחות גורמה.
אני מסרבת לשלם עבור זה ,כי לשלם עבור זה פירושו להסכים לזה.
אני משלמת משמע אני מסכימה.
לעומת זאת ,אשמח להשתתף בקופה משותפת שתוקדש לבני אנוש נזקקים .למרות שרוב הזמן אינם
זקוקים לכסף דווקא...
לפיכך אשלח עוד מכתב קטן ,כי על זה עוד לא חשבתי .בנוסף ,אתם דורשים ממני מס ארנונה ( taxe
 )d’habitationלמרות שכבר שנה אין לי בית משלי.
מה סכום המס על החזקה של תיבת דואר?
"על פלנטה ארץ,
ביום חמישי במרס אלפיים עשרים ואחת
לכבוד עמנואל לבית מקרון ,האיש המשחק את תפקיד נשיא הרפובליקה
העתק אל ברונו לבית למר ,האיש המשחק את תפקיד שר הכלכלה

אני החתומה מטה ,אליס ,אשה חופשיה וריבונית על גופי ,ליבי ורוחי.
ביום  28בספטמבר שנה זו ,באמצעות מכתב מספר  1A 185 394 8067המצאתי את הודעת הפרישה
וההתבדלות שלי .ויתרתי על אזרחותי; בתוך כך סרבתי למלא כל חובה נטענת וויתרתי על זכויותיי
הנטענות .לפיכך איני חייבת עוד דבר לתאגיד הרפובליקה הצרפתית (מס'  100000017במרשם
 )SIRENאותו הנכם מנהלים ושאיני מכירה עוד בסמכותו.
אני מכפיפה עצמי לסמכותם הבלעדית של החוקים העליונים של החיים המכתיבים את פעולותיי
הצודקות וההוגנות ,המונעות מכוחה של האהבה וההרמוניה השוררת בכל יצור חי.
נראה שנקודה חשובה אחת נשכחה ,בה אני מבחינה בעקבות מכתבי הסחטנות הכספית שאני
מקבלת מרשות המסים שלכם .הואיל ואיני לוקחת עוד חלק במשחק ציבורי זה ,מזהה מס מס' .....05
הכרוך באישיות המשפטית שלי בטל ומבוטל בזה ואינו מצייג עוד שום חוזה הקושר ביני לבין רשות
כלשהי של הרפובליקה הצרפתית .לפיכך ,אני מסרבת לקבל פניות מסוג זה הדורשות ממני לשלם
סכומי כסף השייכים לי ,אותם הרווחתי ביושר כדי לפרנס את משפחתי .אני השומרת החוקית היחידה
של הכספת שלי ואל לכם לשלול ממני ומילדיי את המשאבים הנחוצים להגנה ,לבטחון ולרווחה שלנו.
איני מסכימה לשלם אגורה שחוקה אחת לטובת התאגיד שלכם שרק יגדיל את קופת השרצים שלו,
מבלי שאדע לפרטי-פרטים למה משמש הכסף.
אתם עצמכם מכירים היטב את ההכרזה על זכויות האדם ,שבסעיף  14למבוא שלה כתוב ..." :הזכות
לאשר ..את הצורך במיסוי ציבורי ,להסכים לו באופן חופשי ,לעקוב אחר ניצולו ,לקבוע את שיעורו,
את בסיסו ,את אופן ואת משך הגבייה שלו".
הבעיה היא שמדי יום ביומו אני מבחינה בכך שלמרות כל ההיטלים שהוטלו על העם ,השירות הציבורי
גווע וההתעללות של המוסדות הופכת לכללית יותר .איני מסכימה לכך ,בטח לא באופן חופשי .אני
מסרבת לממן את החימוש ,את המחקר המדעי הממומן על-ידי שדולות ( ,)lobbysאת העבריינות של
"השירות למען הילד" ,את כליאת הזקנים בבתיהם ועוד מעללים רבים אחרים שהתאגיד בניהולכם
מתיר ,מבצע ומעודד.
אני מפעילה את זכותי לאי-ציות כדי לשמור על היושרה שלי ,כדי שלא תוכלו אף פעם לומר שאני
מסכימה ומממנת את התאגיד המושחת והפלילי שאתם מנהלים.
כמו-כן ,ועדיין לאורם של החוקים שאותם אתם משרתים ,מעולם לא הצלחתי להשיג ובטח לא לעיין
בחוק שאפשר את כניסתם לתוקף של דיני המס הכלליים ( )Code Général des Impôtsבשנת
 .1950ניתן לעיין רק בצו אחד בודד ,שגם בראייתכם אינו מהווה חוק ,כך שאין זה חוקתי לסחוט עוד
ועוד כספים מן העם.
אי לכך ובהתאם לזאת ,הריני מודיעה לכם כדין ובאופן רשמי שלא אני ולא האישיות המשפטית שאני
מנהלת כשאני מעוניינת בכך ,איננו מכירים עוד במזהה המס שהוקצה לי ללא הסכמתי .אם איני
מקבלת דבר מן הרפובליקה הצרפתית ,גם איני רוצה לתת לה דבר .יש למחוק מזהה מס זה מכל
מרשמי העסקאות שלכם ,אלא אם תוכיחו לי תוך  8ימים:
 שיש לכם סמכות עליי ,אליס ,האשה החופשייה שהנני בכל עת ובכל מקום; את קיומו של חוזה חתום הקושר ביני לבין תאגיד הרפובליקה הצרפתית ,החתום בידי שניהצדדים ,והמוכיח את הסכמתי מדעת להפקיד ללא התייעצות עמי מעט כסף בקופתו;
 את קיומו של תאור מפורט לשימוש המדויק שאתם מתכננים לעשות בכספי; את קיומו של החוק המלא שחוקק בשנת  1950והמהווה את החלק החקיקתי של דיני המסהכלליים ,כדי לוודא שדינים אלה הם אכן חוקתיים.

בהעדר תשובה בצדכם ,אראה בשתיקתכם הסכמה לאמור להלן:
 שאתם מאשרים שאין לכם סמכות עליי ,אליס; שאתם מנתקים אותי ממזהה מס מס'  ....05ההופך באותו רגע לבטל ומבוטל ואינו מבטאכלל את הסכמתי להתקשר בהסכם עם תאגיד הרפובליקה הצרפתית;
 שלא אקבל עוד מכתבי פנייה ,פרסום או קבצנות מצד הרשויות שלכם שאינן לגיטימיותוהמבזבזות את זמני ואת האנרגיה שלי;
 שאתם מוותרים על כל תביעה לסחוט ממני את הכספים הנחוצים לבטחון ולרווחת משפחתי;שאם לא כן ,אתם הופכים עצמכם לאשמים בסיכון מרצון של חיי הזולת.

אני מודה לכם על תשומת הלב.
בכבוד רב,
כל הזכויות שמורות.

בציפיה למלכות האהבה,
אליס ,האישה המנהלת
את האישיות המשפטית המכונה
אליס מ-פ"
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