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TURHAL VERGİ
DOSYA NO

2020/16

MODELİ

PLAKA

55-2008-49

2005

DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

MARKASI ÖZELLİKLERİ DURUMU

1.SA^Ş TARİHİ

ARACIN YERİ

VOLVO MARKA BL71 TİPİ İŞ MAKİNASİ.KANAL
KAZIYİCİ VE YÜKLEYİCİ.SARİ RENKLİ.DIŞ BOYA
YIPRANMİŞ.İÇ DÖŞEME YIRTIK.ARKA VE SOL KAPİ
KİRİK LASTİKLER ESKİ.ÇALİŞİR

DURUMDA.OTOPARKA OPARATÖR
GETİRİLDİ.

İRTİBAT: Satış

MENKUL MAL SATIŞ

TURHAL

YEDİEMİN
OTOPARK

EŞLİĞİNDE

VE |2|A^ TARİHİ

26/03/2020
10:00

İLAN!

13/04/2020
10:00

|KDV ORANI («/o)

85.000,00 TL

%18

Servisi Telefon O356 275 16 22 /120 - 121 - 122

1 -Vergi borçlarından dolayı haczedilen ve yukarıda bilgileri bulunan arcın Turhal Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi Müftü Mahallesi Resuloğlu Sokak No: 3 (60300) Turhal
TOKAT adresinde yukarıda belirtilen tarih ve saatte 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 84 ve müteakip maddeleri gereğince açık artırma usulü ile ve peşin para karşılığında satışı
yapılacaktır.

2-Satışa çıkarılan aracın satış bedeli,satış değerinin

%75

altında kalırsa

veya hiç alıcı

çıkmaz

ise aynı adreste

yukarıda

belirtilen gün ve saatte ikinci kez satışı

yapılacaktır.

3-Menkul malın

satışının yapılıp yapılmayacağına Satış

4-Katma

Vergisi, Damga vergisi ve aracın fenni muayenesi ile ilgili harç ile fenni muayeneye ilişkin gecikme zamları ile varsa çekici ücreti alıcı-ya aittir. Otopark ücreti ve

Değer

takip giderleri

satış hasılatından ödenecektir.

5-Açık artırmaya katılıp

6-lhaleye

Komisyonu yetkilidir.

katılanlar

en yüksekteklifi vererek aracı alan müşteri,

malı

almaktan vazgeçerse 6183 Sayılı Kanunun 86. maddesi hükmü

ihale saatinden en az 10 dakika önce kimlik fotokopisi, vekaleten yapılan

işlemlerde

uygulanır.

vekaletname suretini teslim edeceklerdir.

NOT: Aracın donanımı ile ilgili olanlar dahil yukarıdaki bilgiler uzman kişilerce yapılmış ayrıntılı bir tespite dayanmadığından, hatalı veya eksik bilgi olması ya da aracın çalışır
vaziyette olup olmaması durumunda sorumlu olmadığımızı bildirir; satışa iştirak etmeden önce aracın görülmesini tavsiye ederiz. Alıcıların aracı bizzat görerek satışa katıldığı
kabul edildiğinden, alıcı tarafından satışın gerçekleşmesi sonrasında hiç bir zaman itiraz konusu edilemez. Bu durumda yapılan itirazlar reddedilir. Herhangi bir itiraz olması
durumunda resmi kurum

kayıtları

geçerlidir.
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