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DEFINICJA URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWEGO SPRAWIA TRUDNOŚCI 

 

W dniu 15 listopada 2017 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) wydał 

interpretację indywidualną dotyczącą podatku u źródła od najmu urządzeń przemysłowych 

(sygn. 0111-KDIB1-1.4011.173.2017.3.BK). 

Interpretacja została wydana dla Spółki, która prowadzi działalność budowlaną na terenie 

Niemiec. Spółka wynajmuje od lokalnych przedsiębiorców m.in. kontenery na odpady 

budowlane, wózki widłowe, dźwigi, rusztowania, samochody (dalej: Sprzęt). 

We wniosku o interpretację Spółka zapytała, czy Sprzęt stanowi „urządzenia przemysłowe” w 

rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, których najem obliguje do pobrania podatku u 

źródła. Ustawa o PIT nie definiuje „urządzenia przemysłowego”. Spółka przywołała zatem 

definicje słownikowe pojęć „urządzenie” oraz „przemysłowy” i na ich podstawie stwierdziła, 

że Sprzęt nie stanowi urządzeń przemysłowych, ponieważ nie bierze udziału w produkcji 

przemysłowej. 

W ocenie Dyrektora KIS: 

 Spółka bezkrytycznie posługuje się definicją słownikową i przyjęcie takiego podejścia 

oznacza, że urządzenie tego samego typu będzie różnie kwalifikowane do celów 

podatkowych w zależności od przedmiotu działalności podatnika, 

 pojęcie „urządzenie przemysłowe” powinno być rozumiane szeroko i obejmować m.in. 

urządzenia transportowe i budowlane, 

 Spółka jest zobowiązana do potrącenia podatku u źródła z tytułu należności 

wypłacanych na rzecz zagranicznych podmiotów.  

Ustalenie, czy dane urządzenie stanowi "urządzenie przemysłowe" w rozumieniu przepisów 

prawa podatkowego, jest kluczowe dla polskich podmiotów prowadzących działalność za 

granicą, a błędna kwalifikacja może prowadzić do powstania zaległości podatkowej w Polsce 

z tytułu niepobrania podatku u źródła. Dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać 

indywidualnie. 

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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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


