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I. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 25/PJ/2018 

 

Pada tanggal 21 November 2018 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan 

Penghindaran Pajak Berganda, yang mengatur antara lain: 

 

 WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat 

memperoleh Manfaat P3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B 

dengan ketentuan: 

a. penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia; 

b. penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan 

subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B; 

c. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan 

d. penerima penghasilan merupakan beneficial owner, dalam hal dipersyaratkan 

dalam P3B. 

 

 Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau 

pemungutan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima dan/atau 

diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

PPh. 

Dalam hal terdapat pengaturan khusus dalam P3B, Pemotong dan/atau 

Pemungut Pajak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai 

dengan ketentuan dalam P3B sepanjang WPLN menyampaikan SKD WPLN. 

 

 SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. menggunakan Form DGT; 

b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas; 

c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh 

WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B; 

d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda 

tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara 

mitra atau yurisdiksi mitra P3B; 

e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B; 

f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal 

dipersyaratkan dalam P3B; dan 

g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN, yaitu paling 

lama 12 (dua belas) bulan. 

 

Penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang dituangkan dalam Part II Form 

DGT, namun hal ini dapat digantikan dengan Certificate of Residence yang harus 

memenuhi ketentuan: 



Tax Update Page 2 of 10 

a. menggunakan bahasa Inggris; 

b. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai: 

1) nama WPLN; 

2) tanggal penerbitan; 

3) tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan 

4) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda 

tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara 

mitra atau yurisdiksi mitra P3B. 

Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib 

mengisi Form DGT selain Part II. 

 

 Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima SKD WPLN harus 

menyampaikannya secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak 

melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Atas penyampaian SKD WPLN tersebut 

akan diberikan tanda terima SKD WPLN, dan Pemotong dan/atau Pemungut 

Pajak menyampaikan tanda terima SKD WPLN tersebut kepada WPLN. 

 

Penyampaian SKD WPLN hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk menerima 

Manfaat P3B sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD WPLN dan 

WPLN yang telah memiliki tanda terima SKD tidak perlu menyampaikan SKD 

WPLN untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak berikutnya sesuai dengan 

periode yang tercantum dalam SKD WPLN. 

 

 Pemotong dan/atau Pemungut Wajib melaporkan pemotongan dan/atau 

pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai 

pelaporan Surat Pemberitahuan. 

Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WPLN tetapi 

tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut di Indonesia 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong dan/atau 

Pemungut Pajak tetap harus melaporkan penghasilan yang diterima 

dan/atau diperoleh tersebut dalam Surat Pemberitahuan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan. 

 

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus menyampaikan tanda terima 

SKD WPLN sebagai pengganti SKD WPLN untuk dilampirkan dalam Surat 

Pemberitahuan Masa untuk masa terutangnya pajak. 

 

 Dalam hal penerima penghasilan merupakan Pemerintah negara mitra atau 

yurisdiksi mitra P3B, Bank Sentral atau lembaga-lembaga tertentu yang 

namanya disebutkan secara tegas dalam P3B, maka penerapan P3B dapat 

dilakukan dengan tidak menggunakan Form DGT, namun wajib 

menyampaikan Certificate of Residence yang memenuhi ketentuan atau 

surat keterangan dari otoritas perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi 

mitra P3B yang menyatakan bahwa penerima penghasilan tersebut merupakan 

pihak yang dapat dikecualikan dari pengenaan pajak di negara sumber atas 

penghasilan tertentu berdasarkan P3B. 

 

Certificate of Residence atau surat keterangan dapat digunakan untuk tahun 

pajak yang tercantum pada Certificate of Residence atau surat keterangan 

tersebut. 
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 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. 

 

 

II. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 26/PJ/2018 

 

Pada tanggal 22 November 2018 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan 

Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah 

dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, yang mengubah: 

 

 Untuk keperluan penelitian formal, orang pribadi atau badan atau kuasanya 

harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan 

kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan: 

a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak; atau 

b. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

 

Permohonan dilakukan dengan menggunakan surat permohonan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan dilampiri: 

a. Surat Setoran Pajak yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan 

Potongan atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan Surat 

Setoran Pajak; 

b. surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau 

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta 

perubahannya yang telah diisi secara lengkap menggunakan formulir 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; 

c. fotokopi seluruh bukti penjualan (bukti transfer, faktur penjualan dan/atau 

bukti penerimaan kas);  

d. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 

(SPPT PBB) tahun terakhir; 

e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pembeli dan penjual yang berstatus 

Warga Negara Indonesia; dan 

f. fotokopi Paspor bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara 

Asing. 

 

Dalam hal penyampaian permohonan penelitian dikuasakan, wajib 

melampirkan surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa 

untuk menyampaikan dan/atau mengambil dokumen. 

 

Dalam hal Wajib Pajak memenuhi syarat tidak wajib memiliki NPWP, wajib 

melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. 

 

 Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada 

Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema 

Kontrak Investasi Kolektif tertentu, permohonan penelitian juga harus 

dilengkapi dengan dokumen: 

a. fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi 

Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan dan telah 

dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; 



Tax Update Page 4 of 10 

b. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang 

mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan Special Purpose Company atau 

Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu; 

dan 

c. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat 

kepada Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif dalam 

skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu dengan meterai. 

 

 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran 

Pajak Penghasilan diterbitkan sepanjang terpenuhi kesesuaian data: 

a. identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak 

Penghasilan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk atau Paspor; 

b. jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan Pajak 

Penghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat pernyataan atau 

daftar pembayaran Pajak Penghasilan; dan 

c. kode akun pajak, kode jenis setoran, dan jumlah Pajak Penghasilan yang 

disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul 

Penerimaan Negara. 

 

 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran 

Pajak Penghasilan diterbitkan dalam jangka waktu: 

a. paling lama 3 hari kerja dalam hal permohonan dilakukan Wajib Pajak 

dengan jumlah bukti pembayaran dalam daftar pembayaran pajak 

penghasilan paling banyak 10 buah; dan 

b. paling lama 10 hari kerja dalam hal permohonan dilakukan Wajib Pajak 

dengan jumlah bukti pembayaran dalam daftar pembayaran pajak 

penghasilan lebih dari 10 buah. 

sejak tanggal permohonan penelitian diterima lengkap. 

 

 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku pada tanggal 22 November 2018. 

 

III. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

150/PMK.010/2018 

 

Pada tanggal 26 November 2018 telah dikeluarkan  Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas 

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang mengatur antara lain: 

 

 Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri 

Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang 

dilakukan dengan persentase sebagai berikut: 

a. Sebesar 100% dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk 

penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000.000 

yang diberikan dalam jangka waktu: 

1. selama 5 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana 

penanaman modal paling sedikit Rp 500.000.000.000 dan kurang dari Rp 

1.000.000.000.000; 

2. selama 7 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana 

penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000.000 dan kurang dari 

Rp 5.000.000.000.000; 
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3. selama 10 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana 

penanaman modal paling sedikit Rp 5.000.000.000.000 dan kurang dari 

Rp 15.000.000.000.000; 

4. selama 15 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana 

penanaman modal paling sedikit Rp 15.000.000.000.000 dan kurang dari 

Rp 30.000.000.000.000; 

5. selama 20 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana 

penanaman modal paling sedikit Rp 30.000.000.000.000; 

 

b. Sebesar 50% dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk 

penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp 100.000.000.000 

dan paling banyak kurang dari Rp 500.000.000.000 yang diberikan 

dalam jangka waktu selama 5 tahun pajak. 

Setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas berakhir, Wajib Pajak 

diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagai berikut: 

a. sebesar 50% dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 tahun pajak 

berikutnya untuk nilai penanaman modal baru paling sedikit Rp 

500.000.000.000; 

b. sebesar 25% dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 tahun pajak 

berikutnya untuk nilai penanaman modal baru paling sedikit Rp 

100.000.000.000 dan paling banyak kurang dari Rp 500.000.000.000. 

 

 Untuk dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak 

badan harus memenuhi kriteria: 

a. merupakan Industri Pionir; 

b. berstatus sebagai badan hukum Indonesia; 

c. merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan 

mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan 

Pajak Penghasilan badan; 

d. mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar Rp 

100.000.000.000; dan 

e. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk 

keperluan penghitungan Pajak Penghasilan. 

 

Industri Pionir mencakup: 

a. industri logam dasar hulu: 

1. besi baja; atau 

2. bukan besi baja, 

tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; 

b. industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau 

beserta turunannya yang terintegrasi; 

c. industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau 

beserta turunannya yang terintegrasi; 

d. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, 

perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang 

terintegrasi; 

e. industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang 

terintegrasi; 
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f. industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang 

terintegrasi; 

g. industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi; 

h. industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, 

seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), 

electrical driver, atau display; 

i. industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin; 

j. industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan 

mesin-mesin manufaktur; 

k. industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik; 

l. industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan 

bermotor; 

m. industri pembuatan komponen utama kapal; 

n. industri pembuatan komponen utama kereta api; 

o. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas 

penunjang industri dirgantara; 

p. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan 

yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya; 

q. infrastruktur ekonomi; atau 

r. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan 

kegiatan yang berhubungan dengan itu. 

 

 Penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria dilakukan melalui sistem OSS dan 

sistem tersebut akan menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak. 

Apabila Wajib Pajak memperoleh pemberitahuan dari sistem OSS bahwa telah 

memenuhi kriteria, maka Wajib Pajak dianggap mengajukan permohonan 

pengurangan Pajak Penghasilan badan apabila telah menyampaikan: 

a. softcopy rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan  

besaran perbandingan antara utang dan modal; dan 

b. softcopy atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang 

saham; 

melalui sistem OSS sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial atas penanaman 

modal baru. 

Permohonan dilakukan: 

a. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha 

bagi Wajib Pajak baru; atau 

b. paling lambat 1 tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal 

baru. 

 

 Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Badan diputuskan oleh Menteri 

Keuangan setelah mendapat usulan pengurangan Penghasilan Badan dari sistem 

OSS yang kemudian dillimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal 

Pajak. 

Keputusan diterbitkan paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya usulan 

pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan secara lengkap dan benar. 

 

 Pengurangan Pajak Penghasilan Badan mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sejak 

tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. 
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 Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai 

pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan 

setiap 1 tahun kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan 

Fiskal paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak. 

 

 Wajib Pajak yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan: 

a. harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas penghasilan 

yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan 

lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan 

b. tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada 

pihak lain. 

 

 Dalam hal terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka 

penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya 

dialokasikan secara proporsional. 

   

  Penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha 

Utama, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan 

selama periode pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan tanpa 

penerbitan surat keterangan bebas, sedangkan penghasilan dari luar 

Kegiatan Usaha Utama tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak 

Penghasilan.  

 

 Pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan apabila diajukan dalam jangka 

waktu paling lambat 5 tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. 

 

 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018. 

 

 

IV. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 24/PJ/2018 

 

Pada tanggal 29 November 2018 telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Imbalan yang 

Diterima Oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu Dalam Transaksi Jual 

Beli, yang mengatur antara lain: 

 

Imbalan atas Pencapaian Syarat Tertentu dan Perlakuan Perpajakannya 

 Penjual dapat memberikan imbalan kepada Pembeli atas tercapainya syarat 

tertentu. Pencapaian syarat tertentu dapat berupa: 

1) pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu; 

2) penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau 

3) pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu. 

 

 Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat 

tertentu berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan 

penghargaan, dengan perlakuan perpajakan sebagai berikut: 

1) Penghargaan yang diterima Pembeli merupakan objek PPh, sehingga 

Penjual wajib melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan; 

2) Dalam hal penghargaan diberikan dalam bentuk barang, maka Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang 

tercantum dalam perikatan. Dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, 

maka DPP dihitung berdasarkan harga pasar; 
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3) Penghargaan dalam bentuk pemberian Barang Kena Pajak (BKP) merupakan 

penyerahan BKP yang dikenai PPN. Apabila Pembeli berada di luar Daerah 

Pabean, atas pemberian BKP tersebut merupakan ekspor BKP Berwujud yang 

dikenai PPN; 

4) Penghargaan dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang 

kewajiban tidak dikenai PPN. 

 

 Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat 

tertentu berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan 

Imbalan atas jasa manajemen sepanjang dalam kontrak kerja sama 

dicantumkan adanya pengakuan penghasilan atas jasa atau penagihan atas 

penyerahan jasa, dengan perlakuan perpajakan sebagai berikut: 

1) Imbalan atas jasa manajemen yang diterima Pembeli merupakan objek 

PPh sehingga Penjual wajib melakukan pemotongan sesuai dengan 

ketentuan perpajakan; 

2) Dalam hal imbalan atas jasa manajemen diberikan dalam bentuk barang oleh 

Penjual, maka DPP dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum 

dalam kontrak kerja sama dan merupakan BKP yang dikenai PPN sehingga 

Penjual wajib memungut PPN yang terutang; 

3) Penyerahan jasa manajemen oleh Pembeli kepada Penjual merupakan 

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN sehingga Pembeli 

wajib memungut PPN yang terutang; 

4) Apabila Pembeli berada di luar Daerah Pabean maka: 

a. Atas pemanfaatan jasa manajemen yang dilakukan di luar Daerah Pabean 

tidak dikenai PPN; 

b. Pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli atas jasa manajemen 

dalam bentuk pemberian BKP merupakan ekspor BKP Berwujud yang 

terutang PPN. 

Imbalan atas Penyediaan Ruang dan/atau Peralatan Tertentu dan 

Perlakuan Perpajakannya 

 Berdasarkan perikatan jual beli, Penjual dapat meminta fasilitas kepada Pembeli 

berupa:  

1) penyediaan ruang; dan/atau  

2) peralatan tertentu;  

dalam rangka mendukung kegiatan pemasaran produk dari Penjual. 

 

 Imbalan berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban yang diberikan 

oleh Penjual kepada Pembeli atas penyediaan fasilitas berupa ruang 

merupakan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan bagi 

Pembeli dan atas penyediaan fasilitas berupa peralatan tertentu merupakan 

penghasilan dari sewa sehubungan dengan penggunaan harta bagi 

Pembeli, dengan perlakuan perpajakan sebagai berikut: 

1) Penghasilan sebagaimana disebutkan diatas yang diterima Pembeli 

merupakan objek PPh sehingga Penjual wajib melakukan pemotongan 

sesuai dengan ketentuan perpajakan; 

2) Dalam hal penghasilan diberikan dalam bentuk barang oleh Penjual, maka 

DPP dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan 

dan merupakan BKP yang dikenai PPN sehingga Penjual wajib memungut 

PPN yang terutang; 

3) Penyerahan jasa persewaan tanah dan/atau bangunan dan Penyerahan jasa 

sewa sehubungan dengan penggunaan harta oleh Pembeli kepada Penjual 
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merupakan penyerahan JKP yang dikenai PPN sehingga Pembeli wajib 

memungut PPN yang terutang; 

4) Apabila Pembeli berada di luar Daerah Pabean maka: 

a. Atas pemanfaatan jasa-jasa tersebut yang dilakukan di luar Daerah 

Pabean tidak dikenai PPN; 

b. Pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli atas jasa-jasa tersebut 

dalam bentuk pemberian BKP merupakan ekspor BKP Berwujud yang 

terutang PPN. 

 

 Dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, perlakuan perpajakan atas 

imbalan yang diterima oleh Pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu 

berpedoman pada Surat Edaran ini. 

 

 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan pada tanggal 29 November 

2018. 

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan November 2018 

hingga Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:  

 

Peraturan Perpajakan Perihal 

Keputusan Menteri Keuangan –  

46/KM.10/2018, 6 November 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 07 November 

2018 Sampai Dengan 13 November 2018 

Keputusan Menteri Keuangan –  

47/KM.10/2018, 13 November  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 14 November 

2018 Sampai Dengan 20 November 2018 

Keputusan Menteri Keuangan –  

48/KM.10/2018, 19 November  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 21 November 

2018 Sampai Dengan 27 November 2018 

Pengumuman – PENG-11/PJ.09/2018, 

21 November 2018 

Waspada Penipuan Meminta Data Wajib 

Pajak 

Peraturan Menteri Keuangan – 

151/PMK.03/2018, 26 November 2018 

Pengadaan Agen Pengadaan Untuk 

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan 

Serta Standar Dokumen Pengadaan dan 

Standar Dokumen Kontrak 

Keputusan Menteri Keuangan – 

49/KM.10/2018, 27 November 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 28 November 

2018 Sampai Dengan 04 Desember 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

