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I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.010/2020 

 

Pada tanggal 30 December 2020 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor PMK 237/PMK.010/2020 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan 

Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang mengatur antara lain: 

 

1. Terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK diberikan fasilitas berupa: 

a. Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPN atau PPN dan PPnBM) 

c. bea masuk dan PDRI; dam/atau 

d. cukai 

 

2. Untuk mendapatkan fasilitas Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, 

yang melakukan kegiatan usaha KEK 

b. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau 

mengelola KEK dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan 

kewenangannya, atau Dewan Kawasan KPBPB, atau dari Administrator KEK 

berdasarkan pelimpahan kewenangan 

c. mempunyai batas yang jelas sesuai dengan tahapan pembangunan KEK; dan 

d. memiliki Izin Usaha 

 

3. Untuk mendapatkan fasilitas Pelaku Usaha harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, 

yang melakukan kegiatan usaha di KEK; dan 

b. memiliki Perizinan Berusaha 

 

4. Fasilitas Pajak Penghasilan di KEK berupa: 

 

a. Badan atau Pelaku Usaha: 

i. Badan usaha di KEK 

- fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus 

persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang. 
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ii. Pelaku Usaha di KEK yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan 

Utama: 

- fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus 

persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang; atau 

- fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang 

usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, 

 

iii. Pelaku Usaha di KEK yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan 

Lainnya: 

- fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang 

usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu 

 

b. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus 

persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang diberikan 

untuk nilai Penanaman Modal paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 

(seratus miliar Rupiah) dan pemanfaatan fasilitas mulai berlaku sejak 

tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial 

 

c. Jangka Waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk Badan 

Usaha:  

- penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Badan Usaha yang berasal 

dari pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK 

- penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Badan Usaha yang berasal 

dari persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan 

- penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Badan Usaha yang berasal 

dari Kegiatan Usaha Utama di KEK selain penghasilan pengalihan dan 

persewaan tanah dan atau bangunan 

selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pajak 

 

d. Jangka waktu Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Pelaku 

Usaha yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Utama di KEK 

dengan jangka sebagai berikut: 

- 10 (sepuluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal dengan nilai rencana 

Penanaman Modal paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar 

Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus 

miliar Rupiah) 

- 15 (lima belas) tahun pajak untuk Penanaman Modal dengan nilai rencana 

Penanaman Modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar 

Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun 

Rupiah); atau 

- 20 (dua puluh) tahun pajak untuk Penanaman Modal dengan nilai rencana 

Penanaman Modal paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun 

Rupiah 

 

e. Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan 

sebagaimana dimaksud diatas  berakhir, Badan Usaha atau Pelaku Usaha 

diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak 

berikutnya. 
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f. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari Kegiatan Usaha 

Utama berlaku ketentuan sebagai berikut: 

- tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan selama 

jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan 

- diterbitkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan 

atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK ;atau 

- tidak diterbitkan surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan 

Pajak Penghasilan atas penghasilan persewaan tanah dan/atau bangunan 

di KEK dan selain penghasilan pengalihan dan persewaan tanah dan atau 

bangunan 

 

g. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pelaku Usaha dari Kegiatan Usaha 

Utama berlaku ketentuan sebagai berikut: 

- tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan selama 

jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan 

- tidak diterbitkan surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan 

Pajak Penghasilan 

 

h. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha 

tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagai berikut: 

- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 

jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk 

tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 

(enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun, dan 

pemanfaatan fasilitas PPh  ini sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi 

Komersial. 

 

- Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib 

Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% 

(sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian 

penghindaran pajak berganda yang berlaku.  

 

dalam hal Pelaku Usaha selain menghasilkan produk yang diberikan fasilitas 

juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas, besaran dividen 

yang mendapat fasilitas Pajak yakni sebesar persentase total nilai 

penjualan produk yang mendapat fasilitas terhadap total nilai penjualan 

seluruh produk pada tahun pajak sebelum dividen dibagikan.  

 

- Kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun, pemanfaatan 

fasilitas sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan mengenai persetujuan 

pemberian fasilitas Pajak Penghasilan. Pelaku Usaha tidak melakukan 

pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan 

fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, besarnya kerugian 

yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian 

dihitung dengan formula yang tercantum dalam Lampiran Huruf A 

 

- Penyusutan yang dipercepat atas Aktiva Tetap Berwujud dan amortisasi 

yang dipercepat atas Aktiva Tak Berwujud yang diperoleh dalam rangka 

Penanaman Modal, fasilitas PPh ini sejak bulan diterbitkannya keputusan 

mengenai persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dengan masa 
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manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai 

berikut: 

Penyusutan dipercepat:  

a. bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun 

b. bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun 

c. bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) 

tahun 

d. bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) 

tahun 

e. bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun 

f. bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun 

 

Amortisasi dipercepat 

a. Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun 

b. Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun 

c. Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun 

d. Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun 

 

i. Untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan 

Badan Usaha dan Pelaku Usaha harus memenuhi kriteria: 

a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri yang menjalankan bidang 

usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK dengan nilai Penanaman 

Modal paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) 

b. berstatus sebagai badan hukum Indonesia; 

c. memiliki Penanaman Modal yang belum pernah diterbitkan: 

- keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan 

- keputusan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pemberian 

fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan 

- keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai perlakuan 

perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus 

- eputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk 

penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di 

daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman 

modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-

daerah tertentu 

- keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang diatur 

dalam Peraturan Menteri mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan 

kepabeanan bagi perusahaan industri di kawasan industri dan 

perusahaan kawasan industry (khusus untuk pelaku usaha) 

- pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan untuk 

penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai 

pemberian fasilitas pengurangan penghasilan netto atas penanaman 

modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang 

merupakan industri padat karya (khusus untuk pelaku usaha) 

d. memiliki komitmen untuk merealisasikan penanaman modal paling sedikit 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling 

lama 4 (empat) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial. 

e. Dalam hal Pelaku Usaha melakukan Penanaman Modal pada KEK yang 

berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, 
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Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi 

Jawa Timur, harus memenuhi komitmen untuk merealisasikan rencana 

Penanaman Modal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

diterbitkannya keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan 

Pajak Penghasilan badan 

 

j. Untuk dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal 

di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, Pelaku 

Usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri  

b. berstatus sebagai badan hukum Indonesia; dan 

c. Penanaman Modal yang diajukan untuk memperoleh fasilitas Pajak 

Penghasilan belum pernah diterbitkan: 

- keputusan mengenai pemberian fasilitas PPh. 

-  keputusan mengenai pemberian pengurangan PPh badan yang 

diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pemberian fasilitas 

pengurangan Pajak Penghasilan badan 

- keputusan mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, 

dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus 

- keputusan mengenai pemberian fasilitas PPh untuk penanaman 

modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah 

tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas PPh 

untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di 

daerah-daerah 

- keputusan mengenai pemberian fasilitas PPh yang diatur dalam 

Peraturan Menteri mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan 

kepabeanan bagi perusahaan industri di kawasan industri dan 

perusahaan kawasan industri;  

- pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan untuk 

penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai 

pemberian fasilitas pengurangan penghasilan netto atas penanaman 

modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang 

merupakan industri padat karya 

 

k. Dalam hal Badan Usaha atau Pelaku Usaha dimiliki langsung oleh Wajib Pajak 

dalam negeri, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas, Badan 

Usaha atau Pelaku Usaha harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh 

pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan 

terakhir. 

 

l. Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan secara daring 

melalui sistem OSS, bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan 

nomor induk berusaha bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha baru atau aling 

lambat 1 (satu) tahun setelah Izin Usaha atau Perizinan Berusaha di KEK 

diterbitkan oleh Lembaga OSS 

 

m. Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan 

Pajak Penghasilan badan wajib : 

- menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang 

mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan 
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penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak 

Penghasilan badan 

- melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada 

pihak lain  

- dalam hal terdapat biaya bersama bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha 

yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya 

Penghasilan Kena Pajak, pembebanan biaya bersama dialokasikan secara 

proporsional 

- wajib merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit Rp 

100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dalam waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial 

- menyampaikan laporan berupa realisasi Penanaman Modal sejak tahun 

pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan jangka 

waktu pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK berakhir kepada 

Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal setiap 1 (satu) 

tahun pajak 

 

5. Fasilitas PPN di KEK berupa: 

 

a. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah 

Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) 

 

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah tidak dipungut atas 

- impor Barang Kena Pajak tertentu ke KEK oleh Badan Usaha atau Pelaku 

Usaha 

- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak 

dari luar Daerah Pabean di KEK oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha 

- penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ke KEK oleh pengusaha dari TLDDP, 

Kawasan Bebas, atau TPB kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha; 

- penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak 

tertentu ke KEK oleh pengusaha dari TLDDP, Kawasan Bebas, atau TPB 

kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha 

- penyerahan Barang Kena Pajak tertentu antar Badan Usaha, antar Pelaku 

Usaha, atau antar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha di KEK yang sama 

atau KEK lainnya 

- penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, 

antar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atau antar Badan Usaha dengan 

Pelaku Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya, tidak termasuk jasa 

persewaan tanah dan/atau bangunan untuk jangka waktu dibawah 5 (lima) 

tahun di KEK 

 

c. Barang Kena Pajak meliputi: 

- barang modal, termasuk tanah dan/atau bangunan, peralatan dan mesin 

serta suku cadangnya, untuk Pembangunan/konstruksi yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan usaha serta Pembangunan/Pengembangan KEK 

sesuai dengan bidang usahanya 

- bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang diolah, dirakit dan/atau 

dipasang pada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik, dan/atau 

penelitian dan pengembangan; 
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- barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, 

penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian 

permesinan yang digunakan bidang usaha industri manufaktur dan logistic 

 

d. Jasa Kena Pajak tertentu diberikan pada masa Pembangunan/Pengembangan 

KEK sesuai dengan bidang usahanya berupa: 

- jasa maklon 

- jasa perbaikan dan perawatan 

- jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) terkait barang untuk 

tujuan ekspor 

- jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan 

pembangunan, dan pengawasan pembangunan di KEK, termasuk 

konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan 

perancangan konstruksi 

- jasa teknologi dan informasi 

- jasa penelitian dan pengembangan (research and development) 

- jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau 

kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional 

- jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa 

konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya 

manusia, jasa konsultansi keinsinyuran (engineering services), jasa 

konsultansi pemasaran (marketing services), jasa akuntansi 

atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan 

- jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah 

Pabean untuk tujuan ekspor 

- jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau 

komunikasi/konektivitas data 

- jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri 

 

e. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pelaku Usaha 

kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di TLDDP: 

- Dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. 

Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berasal dari luar 

Daerah Pabean, Pelaku Usaha wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang pada saat impor atau pemanfaatannya tidak dipungut dan dapat 

diperhitungkan sebagai Pajak Pertambahan Nilai disetor dimuka dalam 

Masa Pajak yang sama. 

- Dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pihak 

yang mendapat fasilitas dan kemudahan Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

 

f. Badan Usaha atau Pelaku Usaha wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 
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g. Dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN  atau PPN dan PPnBM yaitu Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah yang terkait langsung dengan penyerahan Barang Kena Pajak 

ke TLDDP atas impor barang modal berupa mesin dan/atau peralatan yang 

digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak 

atau Jasa Kena Pajak oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dalam masa 

Pembangunan dan/atau Pengembangan KEK yang pada saat impornya tidak 

dipungut dengan ketentuan: 

 

- telah digunakan di KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang 

bersangkutan paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan 

- setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor. 

 

h. Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berasal dari luar Daerah Pabean, Pelaku 

Usaha wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pada saat impor 

atau pemanfaatannya tidak dipungut. 

 

6. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal 28 Januari 2021. 

 

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 
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