KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO MOŻNA ROZLICZYĆ W KOSZTACH PODATKOWYCH
Zwracamy Państwa uwagę na korzystną dla podatników interpretację indywidualną Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach (dalej: DIS) z 1 lutego 2016 roku (sygn. IBPB-1-3/4510-634/15/APO) w
zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udziałem w
postępowaniu sądowym.
Interpretacja dotyczyła szpitala, który toczył spór sądowy z firmą wykonującą na jego rzecz
kompleksowe usługi sprzątania, transportu i pomocy przy pacjentach. Szpital nie zapłacił na rzecz
firmy sprzątającej wynagrodzenia gdyż, w jego mniemaniu, faktury za niniejsze usługi były wystawione
niezgodnie z treścią zawartej umowy. Szpital przegrał sprawę sądową i został zobligowany przez sąd
do zapłaty kosztów postępowania sądowego. W związku z tym, szpital zwrócił się do DIS z pytaniem
czy zapłacone koszty postępowania sądowego mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.
DIS potwierdził, iż poniesione przez szpital koszty sądowe w związku z przegranym procesem
sądowym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem organu podatkowego
poniesienie kosztów sądowych miało na celu ochronę źródła przychodu szpitala. Ponadto, koszty
postępowania sądowego nie zostały enumeratywnie wymienione w art. 16 ust.1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
W przeszłości, organy podatkowe odmawiały podatnikom prawa do ujęcia w kosztach podatkowych
kosztów przegranego postępowania sądowego. W ostatnim okresie ugruntowuje się jednak pozytywna
linia interpretacyjna w niniejszym zakresie. Przedmiotowa interpretacja potwierdza przeważające
obecnie, pozytywne dla podatników stanowisko organów podatkowych w kwestii możliwości zaliczenia
do kosztów podatkowych kosztów postępowania sądowego.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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