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I. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

137/PMK.010/2018 

 

Pada tanggal 21 September 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 137/PMK.010/2018 tentang Perubahan Keenam Atas 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang 

Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk, yang mengubah: 

Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 137/PMK.010/2018 

Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 196/PMK.010/2016 

Pasal 2 ayat (3) huruf m 

Barang Kena Pajak yang dibebaskan 

dari pungutan Bea Masuk yaitu: 

barang yang dipergunakan untuk: 

1.kegiatan usaha eksplorasi dan 

eksploitasi hulu minyak dan gas bumi; 

atau 

2. kegiatan pengusahaan panas bumi 

untuk pemanfaatan tidak langsung 

yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, 

dan pemanfaatan; 

 

Barang Kena Pajak yang dibebaskan 

dari pungutan Bea Masuk adalah: 

barang yang dipergunakan untuk 

kegiatan usaha eksplorasi dan 

eksploitasi hulu minyak dan gas bumi 

serta eksplorasi dan eksploitasi panas 

bumi; 

 

 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018. 

 

II. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

131/PMK.04/2018 

 

Pada tanggal 21 September 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, yang 

mengatur antara lain: 

 

 Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di 

bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

 

 Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Kawasan Berikat dan pengusahaan yang dilakukan oleh 

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB (Pengusaha yang merangkap 

Penyelenggara di Kawasan Berikat) yang harus berbadan hukum Indonesia 

dan berkedudukan di indonesia. 
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Penyelenggara Kawasan Berikat melakukan kegiatan menyediakan dan 

mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat. 

 

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan kegiatan menimbun barang 

impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean 

guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. 

 

 Kawasan Berikat harus berlokasi di: 

a. kawasan industri; atau 

b. kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang 

ditetapkan, paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dalam 

satu hamparan. 

 

 Bangunan, tempat, dan/atau kawasan yang akan dijadikan sebagai Kawasan 

Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat 

dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut 

peti kemas lainnya di air; 

b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas 

buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; 

dan 

c. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku 

menjadi Hasil Produksi. 

 

 Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, perusahaan 

mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau 

Kepala Kantor Pelayanan Utama dan harus: 

a. sudah memiliki nomor induk berusaha; 

b. memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha 

industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan; 

c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang 

menunjukkan valid; 

d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau 

bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta 

lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan 

Berikat; dan 

e. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan 

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai 

dengan kewajibannya. 

dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk 

ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai. 

 

 Untuk mendapatkan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, 

perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor 

Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dan harus: 

a. sudah memiliki nomor induk berusaha; 

b. memiliki izin usaha industri; 

c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang 

menunjukkan valid; 

d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan 

yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan 

rencana tata letak/denah; 
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e. memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yaitu: 

1. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan 

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir 

sesuai dengan kewajibannya; dan 

2. mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal 

perusahaan mengajukan permohonan izin PDKB; 

dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk 

ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai. 

 

 Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB diberikan kepada perusahaan 

yang melakukan Kegiatan Pengolahan barang: 

a. untuk tujuan ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung; 

b. untuk menggantikan barang impor (import substitution); 

c. untuk mendukung hilirisasi industri; dan/atau 

d. pada industri tertentu, meliputi: 

1. industri penerbangan; 

2. industri perkapalan; 

3. industri kereta api; dan/atau 

4. industri pertahanan dan keamanan. 

 

 Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB 

bertanggung jawab terhadap Cukai serta PPN atau PPN dan PPnBM yang 

terutang atas barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean. 

 

Pemasukan barang ke Kawasan Berikat 

 Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari: 

a. luar daerah pabean; 

b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya; 

c. Kawasan Bebas; 

d. tempat lain dalam daerah pabean; 

e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau 

f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat: 

a. diberikan penangguhan Bea Masuk; 

b. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 

c. tidak dipungut PDRI. 

 

Barang yang berasal dari luar daerah pabean yang dimasukkan dari Tempat 

Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan 

ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Kawasan Berikat: 

a. diberikan penangguhan Bea Masuk; 

b. diberikan pembebasan Cukai; 

c. tidak dipungut PDRI; dan/atau 

d. tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM. 

 

Dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Berikat bukan merupakan 

penyerahan barang kena pajak, atas pemasukan tersebut tidak terutang 

PPN atau PPN dan PPnBM. 
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 Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke 

Kawasan Berikat dari: 

a. tempat lain dalam daerah pabean; 

b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya; 

c. Kawasan Bebas; 

d. kawasan ekonomi khusus; dan/atau 

e. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN 

dan PPnBM. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak ke 

Kawasan Berikat sebagaimana disebutkan diatas: 

a. wajib membuat faktur pajak dan harus dibuktikan dengan dokumen 

pemberitahuan pabean; 

b. tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan; dan 

c. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan 

catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Kawasan 

Berikat. 

Faktur pajak harus diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT 

SESUAI PP TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT" 

 

Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat 

 Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke: 

a. luar daerah pabean; 

b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya; 

c. Kawasan Bebas; 

d. tempat lain dalam daerah pabean; 

e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau 

f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

 Dalam hal barang berasal dari luar daerah pabean dikeluarkan ke tempat 

lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha 

Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan PDRI. PDRI 

yang dilunasi yang dilampiri dengan dokumen kepabeanan, dapat 

dikreditkan. 

 

Penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean 

dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB 

wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM. 

 

 Dalam hal barang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean 

dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dan merupakan penyerahan 

barang kena pajak, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi PPN 

atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut. Bukti 

Penerimaan Negara atas pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM tersebut dapat 

dilampirkan dengan dokumen kepabeanan, agar dapat dikreditkan. 

 

Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah 

pabean, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak 

dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM. 

 

 Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengeluarkan sementara barang 

dan/atau bahan ke: 

a. luar daerah pabean; 
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b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya; 

c. Kawasan Bebas; 

d. tempat lain dalam daerah pabean; 

e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau 

f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. 

dilakukan dalam rangka: 

a. subkontrak; 

b. perbaikan/reparasi; 

c. peminjaman barang modal untuk keperluan produksi; 

d. pengetesan atau pengembangan kualitas produksi; 

e. penggunaan kemasan yang dipakai berulang (returnable package); 

f. dipamerkan; dan/atau 

g. tujuan lain dengan persetujuan kepala Kantor Pabean. 

 

Dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara ke tempat lain 

dalam daerah pabean tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam 

batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean: 

a. jaminan dicairkan; 

b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikenai sanksi administrasi berupa 

denda sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya 

dibayar; dan 

c. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan 

memungut PPN atau PPN dan PPnBM. 

Jika terlambat dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam batas waktu 

yang telah ditetapkan maka Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan 

dari kewajiban membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM. 

 

 Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dan pengeluaran barang dari Kawasan 

Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean yang 

disampaikan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, 

PDKB atau oleh perusahaan pengurusan jasa kepabeanan khusus untuk 

pemasukan barang impor melalui perusahaan jasa titipan. 

 

Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang 

diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di 

Tempat Penimbunan Berikat dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut terjadi di luar kemampuannya maka Penyelenggara Kawasan Berikat, 

Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB wajib membayar bea masuk atas 

barang impor yang kurang tersebut dan dikenakan sanksi.  

 

Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang 

diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di 

Tempat Penimbunan Berikat dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut terjadi di luar kemampuannya maka Penyelenggara Kawasan Berikat, 

Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB akan dikenakan sanksi. 

 

 Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, 

dan/atau PDKB dapat dibekukan dan dicabut oleh Kepala Kantor Pabean yang 

menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri, jika pemeriksaan 

dan/atau audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

memberikan hasil: 

a. menyimpang dari izin yang diberikan 
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b. tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan 

Kawasan Berikat. 

 

Selama pembekuan, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan 

Berikat, dan/atau PDKB: 

a. tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke Kawasan Berikat dengan 

mendapatkan fasilitas Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak 

dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM; dan 

b. tidak dapat melakukan kegiatan yang terkait dengan pengolahan barang 

kena Cukai, dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan 

Kegiatan Pengolahan dan/atau memproduksi barang kena Cukai. 

 

Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin, Penyelenggara Kawasan Berikat, 

Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, dalam waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin, wajib melunasi 

semua Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang, yang meliputi utang 

yang berasal dari hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena 

pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. 

 

 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2018. 

 

III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 24/PJ/2018 

Pada tanggal 31 Oktober 2018 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Secara Spontan 

Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional, yang mengatur antara lain: 

 

 Pertukaran Informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan 

Perjanjian Internasional atau Exchange of Information (EOI) sebagai 

pelaksanaan Perjanjian Internasional yang bertujuan untuk: 

a. mencegah penghindaran pajak; 

b. mencegah pengelakan pajak; 

c. mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak; 

dan/atau 

d. mendapatkan Informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib 

pajak. 

 

Pertukaran Informasi secara Spontan (Spontaneous Exchange of 

Information) adalah pertukaran Informasi yang dilakukan secara spontan 

oleh Pejabat yang Berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan 

Informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan perpajakan otoritas 

perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara langsung kepada Pejabat 

yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya, tanpa 

didahului dengan permintaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur 

Perpajakan Internasional. 

 

 Pertukaran Informasi secara Spontan meliputi: 

a. Pertukaran Informasi secara Spontan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi 

Mitra (Outbound Spontaneous EOI); dan 

b. Pertukaran Informasi secara Spontan dari Negara Mitra atau Yurisdiksi 

Mitra (Inbound Spontaneous EOI). 
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Jenis pajak yang dicakup dalam Pertukaran Informasi secara Spontan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pajak Penghasilan untuk Pertukaran Informasi berdasarkan Persetujuan 

Penghindaran Pajak Berganda (P3B); 

b. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pertukaran 

Informasi berdasarkan Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan 

dengan Keperluan Perpajakan; atau 

c. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (khusus untuk sektor Perkebunan, 

Perhutanan, dan Pertambangan) untuk Pertukaran Informasi berdasarkan 

Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan, 

dengan memperhatikan reservasi yang dibuat oleh tiap-tiap negara 

penandatangan konvensi. 

 

 Pertukaran Informasi secara Spontan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi 

Mitra dilakukan berdasarkan usulan Pertukaran Informasi dari pimpinan 

Unit di Lingkungan DJP atas: 

a. Informasi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan antara Wajib 

Pajak Indonesia dengan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, 

yang diterima, diperoleh, atau dihasilkan dari kegiatan: 

1) pengawasan kepatuhan perpajakan; 

2) pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan 

pengaduan; 

3) pemeriksaan; 

4) penagihan; 

5) pemeriksaan bukti permulaan; 

6) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; 

7) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; 

8) pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar; 

9) keberatan; 

10) banding; 

11) peninjauan kembali; atau 

12) prosedur persetujuan bersama, atau kesepakatan harga transfer, atau 

b. Informasi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan domestik dan 

pelaksanaannya; 

 

    dan Informasi yang diusulkan untuk dipertukarkan harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra; 

b. pembayaran kepada wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang 

diduga tidak dilaporkan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 

c. pengurangan atau pembebasan pajak di Indonesia yang diterima oleh 

wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dapat menambah 

kewajiban perpajakan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 

d. kegiatan bisnis yang dilakukan antara Wajib Pajak Indonesia dan wajib 

pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra melalui satu atau beberapa 

negara sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di 

Indonesia, di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, atau di kedua negara 

menjadi berkurang; dan/atau 
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e. kecurigaan bahwa terjadi pengurangan pembayaran pajak yang 

disebabkan oleh transfer yang tidak sebenarnya atas laba dalam sebuah 

grup usaha. 

 

Usulan tersebut disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

a. identitas wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dimaksud 

dalam Informasi, antara lain berupa nama, Tax Identification Number 

(TIN) atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar 

negeri, atau alamat; 

b. identitas Wajib Pajak Indonesia, yang paling sedikit memuat nama Wajib 

Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak; 

c. identitas entitas yang menjadi perantara, antara lain berupa nama 

perantara, TIN atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan 

di luar negeri yang dimiliki perantara, atau alamat perantara, dalam hal 

transaksi dilakukan melalui perantara; 

d. masa pajak dan/atau tahun pajak yang dimaksud dalam Informasi; 

e. keterangan mengenai hubungan antara wajib pajak Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra dengan Wajib Pajak Indonesia; 

f. uraian mengenai Informasi yang diperoleh dan penjelasan mengenai 

manfaat Informasi tersebut bagi otoritas perpajakan Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra; dan 

g. keterangan atas sumber pemerolehan Informasi. 

 

 Pertukaran Informasi secara Spontan dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di Indonesia; 

b. pembayaran kepada Wajib Pajak Indonesia yang diduga tidak dilaporkan di 

Indonesia; 

c. pengurangan atau pembebasan pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

yang diterima oleh Wajib Pajak Indonesia yang dapat menambah 

kewajiban perpajakan di Indonesia; 

d. kegiatan bisnis yang dilakukan antara wajib pajak Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra dan Wajib Pajak Indonesia melalui satu atau beberapa 

negara sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di 

Indonesia, di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, atau di kedua negara 

menjadi berkurang; dan/atau 

e. kecurigaan bahwa terjadi pengurangan pembayaran pajak yang 

disebabkan oleh transfer yang tidak sebenarnya atas laba dalam sebuah 

grup usaha. 

 

 Setiap Informasi yang dipertukarkan merupakan Informasi yang wajib dijaga 

kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan dan Perjanjian Internasional. 

 

 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018. 
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Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Oktober 2018 hingga 

Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:  

 

Peraturan Perpajakan Perihal 

Pengumuman – PENG-359/PJ.01/2018, 

29 Agustus 2018 

Mutasi Penelaah Keberatan, Account 

Representative, dan Pelaksana di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak 

Pengumuman – PENG-438/PJ.01/2018, 

25 September 2018 

Mutasi dan Pengukuhan Dalam Jabatan 

Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak – 

PER-23/PJ/2018, 26 September 2018 

Bentuk, Warna, Ukuran dan Pedoman 

Pelekatan dan/atau Pemasangan Tanda 

Pengaman Sehubungan Dengan Pemasukan 

Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah 

Pabean ke Kawasan Bebas Yang Akan 

Dilakukan Pemeriksaan Fisik 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak- 

SE-20/PJ/2018, 26 September 2018 

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan 

Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai 

dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah Atas Pemasukan dan/atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Tempat 

Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan 

Bebas 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2018, 28 

September 2018 

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Keputusan Menteri Keuangan – 

41/KM.10/2018, 2 Oktober 2018 

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea 

Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan 

Yang Berlaku Untuk Tanggal 03 Oktober 

2018 Sampai Dengan 09 Oktober 2018 

Keputusan Menteri Keuangan –  

42/KM.10/2018, 5 Oktober 2018 

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea 

Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan 

Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Oktober 

2018 Sampai Dengan 16 Oktober 2018 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak – 

KEP-271/PJ/2018, 5 Oktober 2018 

Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan 

Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di 

Wilayah Donggala, Palu, dan Sekitarnya 

Keputusan Menteri Keuangan – 

43/KM.10/2018, 16 Oktober 2018 

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea 

Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan 

Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Oktober 

2018 Sampai Dengan 23 Oktober 2018 

Keputusan Menteri Keuangan – 

44/KM.10/2018, 23 Oktober 2018 

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea 

Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan 

Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Oktober 

2018 Sampai Dengan 30 Oktober 2018 

Keputusan Menteri Keuangan – 

45/KM.10/2018, 30 Oktober 2018 

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea 

Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan 

Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Oktober 

2018 Sampai Dengan 06 November 2018 
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Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 

021-2938 0077. 

 

Prime Consult 

Multivision Tower, 3rd Floor 

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B 

Jakarta 12980 

Phone  : + 62 21 2938 0077 

Fax  : + 62 21 2938 0078 

Email  :  contact@primeconsult.co.id 

mailto:contact@primeconsult.co.id

