
Lublin, 9 września 2022 roku

Sprawa: Egzekucja z ruchomości

Znak Sprawy: 0610-SEE-2.711.894.2020.ŁG

Kontakt: Łukasz Głowacki
starszy ekspert skarbowy
tel. 81-46-42-480,
e-mail: lukasz  .  glowacki  @mf.gov.pl   

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości

Podaję do publicznej wiadomości, że 11 października 2022 r. o godz. 11.00 w budynku Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, w sali nr 216 (II piętro), odbędzie
się  druga  licytacja  ruchomości:  tokarki  CNC  Boehringer typ  VDF180C-U,  rok.  prod.  1988,
No.  113.1528-23, stanowiącej  własność  zobowiązanego  Pana  Mateusza  Cichowskiego,
zam. w Lublinie, przy ul. Kujawskiej 18. [1]

Kwota oszacowania: 43.050 zł (w tym podatek VAT)

Cena wywołania: 21.525 zł (połowa wartości szacunkowej ruchomości).

Osoba  przystępująca  do  licytacji  powinna  złożyć  wadium w  wysokości  4.305  zł (1/10  kwoty
oszacowania).  Wadium  składa się  w gotówce pracownikowi  obsługującemu organ egzekucyjny
lub na rachunek organu egzekucyjnego  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, prowadzony
przez NBP O/O w Lublinie, o nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000. 

Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch
uczestników jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.

Nabywca  jest  obowiązany  uiścić  natychmiast  po  udzieleniu  mu  przybicia  przynajmniej  cenę
wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej
licytacji.  Różnicę  między  ceną  nabycia  a  kwotą  wpłaconą  po  udzieleniu  przybicia  reguluje
do godz. 12.00 dnia następnego. Jeżeli w ww. terminie nie zapłaci reszty ceny traci prawo wynikłe
z przybicia i prawo do zwrotu uregulowanej kwoty. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia
tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji  i  nabycia ruchomości  ani też obniżenia
ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

Sprzedaż  ww.  ruchomości  podlega  opodatkowaniu  podatkiem od towarów i  usług.  Dowodem
nabycia (przyznania własności) będzie wystawiona przez organ egzekucyjny faktura VAT.
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W terminie 14 dni przed licytacją, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00
wolno oglądać przedmiotową ruchomość, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem
organu egzekucyjnego pod nr telefonu: 81 46 42 480 lub 81 46 42 475.

W licytacji  nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. [2]

Pouczenie

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , w brzmieniu
obowiązującym do 29 lipca 2020 r. - tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn.
zm., w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 2070), zgodnie
z którym do postępowań egzekucyjnych wszczętych na podstawie ustawy zmienianej  w art.  1
i  niezakończonych  przed  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy  stosuje  się  przepisy
dotychczasowe – dalej: ustawa egzekucyjna.

[1] Art. 105a. §2 ustawy egzekucyjnej
Organ egzekucyjny ogłasza o licytacji przez obwieszczenie. Obwieszczenie zawiera: 
1) miejsce i termin licytacji;
2) określenie ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju i kwoty oszacowania
3) miejsce i termin, w którym można oglądać ruchomości przed licytacją;
4) imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązanego. 

[2] Art. 107 §4 ustawy egzekucyjnej
W licytacji nie mogą uczestniczyć: 
1) zobowiązany;
2) poborca skarbowy prowadzący licytację, jego małżonek i dzieci;
3) pracownicy obsługujący organ egzekucyjny, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej 
miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów;
4) osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;
5) osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie ich rodzin 
określeni w pkt 2. 

     Pismo sporządzone w postaci elektronicznej

      /podpis osoby upoważnionej/
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