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Lawletter przeznaczony jest dla partnerów biznesowych, pracowników i klientów firmy, do której został skierowany. Niedozwolona jest 
dalsza dystrybucja lub powielanie jakiejkolwiek części jego treści. Lawletter ma charakter wyłącznie informacyjny, a jego celem jest 
podkreślenie najważniejszych zagadnień zmieniającego się prawa. Lawletter nie stanowi porady prawnej i nie może być w ten sposób 
traktowany. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pogłębioną analizą lub wyjaśnieniem szczegółów zawartych w Lawletterze, prosimy o 
kontakt na adres Kancelarii. 

 

ODWOŁANIE DAROWIZNY A PODATEK DOCHODOWY 

 

Odwołanie darowizny nieruchomości i powrotne przeniesienie prawa własności przez obdarowanego 

na darczyńcę powoduje jej ponowne nabycie przez obdarowanego. Darczyńca, który otrzymał 

powrotnie nieruchomość na skutek odwołania darowizny, a następnie zbył tę nieruchomość, nie 

zapłaci podatku dochodowego od takiego zbycia, jeśli zbycie to nastąpi później niż 5 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym darczyńca otrzymał własność darowanej nieruchomości od 

obdarowanego. Innymi słowy, termin do możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku 

dochodowym z tytułu zbycia nieruchomości należy liczyć nie od pierwotnego jej nabycia przez 

darczyńcę, a otrzymania jej zwrotnie przez darczyńcę na skutek odwołania darowizny. Do takiej 

konkluzji doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 września 2015 

r. (III SA/Wa 386/15). Stanowisko to potwierdzone zostało w wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 4 marca 2018 r. (II FSK 843/16).  

 

DORĘCZENIE PRZEZ AWIZO 

 

Przy braku doręczenia przesyłki adresatowi oraz podmiotom wymienionym w art. 138 § 1 k.p.c. 

doręczenie pisma następuje na podstawie art. 139 § 1 k.p.c. Zgodnie z tym ostatnim przepisem pismo 

przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego 

operatora, umieszczając zawiadomienie w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce 

pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać 

w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu 

tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. W przypadku braku odebrania przesyłki 

przez adresata Sąd, w określonych okolicznościach, uprawniony jest do uznania tak awizowanej 

przesyłki za skutecznie doręczoną.  

 

Brak odbioru korespondencji sądowej może mieć zatem negatywne konsekwencje. W szczególności 

zauważa się to w przypadku braku odbioru przez stronę nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu 

nakazowym czy upominawczym, w tym w szczególności wydanym w postępowaniu elektronicznym. 

Doręczenie przez awizo powoduje uprawomocnienie się nakazu. Oznacza to automatycznie, że 

możliwości obrony po uprawomocnieniu się nakazu są znacznie bardziej ograniczone, niż w 

przypadku odbioru korespondencji i wniesienia zarzutów bądź sprzeciwu od tak wydanego nakazu 

zapłaty.  

https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(138)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16786199?unitId=art(139)par(1)&cm=DOCUMENT


 

 
Lawletter przeznaczony jest dla partnerów biznesowych, pracowników i klientów firmy, do której został skierowany. Niedozwolona jest 
dalsza dystrybucja lub powielanie jakiejkolwiek części jego treści. Lawletter ma charakter wyłącznie informacyjny, a jego celem jest 
podkreślenie najważniejszych zagadnień zmieniającego się prawa. Lawletter nie stanowi porady prawnej i nie może być w ten sposób 
traktowany. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pogłębioną analizą lub wyjaśnieniem szczegółów zawartych w Lawletterze, prosimy o 
kontakt na adres Kancelarii. 

 

KONSTYTUCJA BIZNESU OD 30 KWIETNIA 2018 R. 

 

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw. Główną ustawą jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi 

nowelizowaną już wielokrotnie, a przez to mało czytelną, ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej. Kolejne ustawy to: ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 

gospodarczej. Ustawy te wchodzą w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r. z pominięciem jednostkowych 

przepisów, które wejdą w życie w późniejszym terminie.   

 

Do przykładowych regulacji Prawa przedsiębiorców można zaliczyć: 

 ulgę na start, czyli sześć miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne, 

 dwadzieścia cztery miesiące z „małym” ZUS-em po upływnie ulgi na start,  

 w przypadkach działalności na mniejszą skalę brak obowiązku rejestracji działalności 

gospodarczej – działalność nierejestrowa, 

 ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców, 

 określenie reguł ingerencji organu w wolność działalności gospodarczej, 

 wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej 

interpretacji przepisów oraz zasady mówiącej o tym, że „co nie jest prawem zabronione, jest 

dozwolone”. 

 

BLOG NA KANCELARIAKARP.PL 

Przypominamy, że na stronie kancelariakarp.pl udostępniony został BLOG Kancelarii.  

Zachęcamy do odwiedzin.   

 

 

 


