
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bab 3 
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK 
BERGANDA (P3B) 
 

 

PENGERTIAN DAN TUJUAN PERJANJIAN PENGHINDARAN 
PAJAK BERGANDA 

 

 Perjanjian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian pajak antara 
dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas 
penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau 
kedua negara pihak pada persetujuan (Both Constracting States).3 

 Sedangkan menurut penulis setelah membahas bab-bab sebelumnya dan 
bab yang akan datang, definisi perjanjian penghindaran pajak berganda adalah 
perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna 
mengatur hak pemajakan agar tidak menghambat investasi antara kedua 
negara dengan prinsip saling menguntungkan dan dilaksanakan oleh pejabat 
yang berwenang. 

 Sedangkan tujuan P3B adalah mencegah seminimal mungkin terjadinya 
pemajakan berganda. Disamping itu, P3B memiliki tujuan lainnya, yaitu4: 

   
3 John Hutagaol, Salemba Empat – Jakarta, Hal.5 
4 Ibid no. 3 
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a. mencegah timbulnya pengelakan pajak; 
b. memberikan kepastian; 
c. pertukaran informasi; 
d. penyelesaian sengketa di dalam penerapan P3B; 
e. non diskriminasi; 
f. bantuan dalam penagihan pajak; 
g. penghematan dalam cash flow. 
Tujuan P3B adalah sebagai berikut: 

a. tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha; 
b. peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri; 
c. peningkatan sumber daya manusia; 
d. pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak; 
e. keadilan dalam hal pemajakan penduduk antar kedua negara. 

a. Tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha 
  Dengan P3B, maka pengenaan pajak atas laba usaha tidak dapat 
dikenakan di kedua tempat, yaitu negara sumber atau negara domisili. 
Laba usaha dikenakan pajak di tempat di mana mereka berkedudukan. 
Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dunia usaha mendapatkan 
kepastian hukum, karena membayar pajak hanya dikenakan satu kali yaitu 
di negara domisili. 

b. Peningkatan investasi modal dari luar negeri.  
  Pemajakan atas investasi berupa bunga dari pinjaman, dividen dari 
penanaman saham, royalti dari pemilik hak cipta, jika dikenakan 
pemajakan yang tinggi, maka dipastikan penduduk asing akan berpikir 
ulang bahkan menjadi ragu untuk menanamkan modal di Indonesia, karena 
hasil investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan 

c. Peningkatan sumber daya manusia. 
  Dengan adanya pembebasan pajak atas mahasiswa dan pelatihan 
karyawan di negara di mana mereka menempuh pendidikan dan pelatihan, 
maka dipastikan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 
yang lebih memadai. Apabila penghasilan mahasiswa dan karyawan yang 
sedang melakukan pendidikan dan pelatihan dikenakan pajak, maka akan 
membebani mereka sehingga mereka lebih baik tidak belajar di luar negeri 
atau menambah ilmu di luar negeri di mana mereka belajar atau bekerja. 
Hal ini jika diberlakukan maka sumber daya manusia salah satu negara  
tersebut akan mengalami keterbelakangan di bidang ilmu pengetahuan. 

d. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak 
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  Dengan adanya informasi yang saling berhubungan antar kedua 
negara, maka penduduk yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan di 
kedua negara menjadi jelas terlihat dan dapat terdeteksi sedini mungkin.  
Negara yang terkait dengan tax treaty, dapat melaporkan penghasilan 
penduduk asing di negara sumber, misalnya dengan mengirimkan bukti 
penerimaan penghasilan dari negara sumber. Informasi penghasilan 
tersebut seharusnya dilaporkan oleh penerima penghasilan di negara 
domisili, dan diperhitungkan kembali di akhir tahun pajak. 

e. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. 
  P3B mengatur adanya pemajakan yang sama dan setara antar kedua 
negara, dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak memberatkan 
penduduk asing antar kedua negara dalam menjalankan usaha. Negara 
yang mengadakan tax treaty tidak boleh sewenang-wenang dalam hal 
pemajakannya. 

 

AZAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN 

 

 Berlakunya P3B, tidak terlepas dari azas pengenaan pajak sumber, 
domisili atau kewarganegaraan, dimana agar tidak terjadinya double taxation, 
maka diperlukan aturan yang mengatur tentang P3B ini. 

Azas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah 5: 

a. azas domisili atau azas kependudukan (domicile/residence principle); 
b. azas sumber (source principle); 
c. azas nasionalitas atau azas kewarganegaraan (nationality / citizenship 

principle). 
Azas domisili atau azas kependudukan (domicile /residence principle) 
 Azas domisili atau kependudukan, negara akan mengenakan pajak atas 
suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, 
apabila orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau recident atau 
berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan 
di negara itu. Azas ini menerapkan penghitungan penghasilan seluruh dunia 
untuk dihitung di mana orang pribadi atau badan berdomisili (world wide 
income concept). 
Azas sumber (source principle) 

   
5 Jaza Zakaria, SH, MSc, Fisca Sarana 
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 Azas sumber akan mengenakan pajak dimana orang pribadi atau badan 
memperoleh penghasilan, dan tidak melihat dimana seseorang atau badan itu 
berdomisili. Yang terpenting dalam pengenaan azas sumber adalah jenis 
penghasilan bukan subjek pajaknya. Pajak tersebut hanya dikenakan pada 
subjek pajak di negara tersebut diperoleh penghasilan. 
Azas nasionalitas atau azas kewarganegaraan (nationality/citizenship 
principle) 

 Azas kewarganegaraan akan mengenakan pajak apabila penduduk 
tersebut merupakan warga negaranya. Setiap penghasilan di seluruh dunia 
akan dikenakan pajak bilamana penduduk tersebut menjadi warga negara 
tersebut. 

 Berdasarkan hal diatas Indonesia menganut ke-3 azas tersebut, azas 
domisili, azas kewarganegaraan dan azas sumber, azas domisili dapat 
dibuktikan dengan adanya ketentuan pasal 2 UU PPh yang menyatakan bahwa 
penduduk asing dari sebuah negara akan dikenakan pajak di Negara Indonesia 
jika melebihi 183 hari dan diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). Ketentuan ini juga menjadikan seluruh penghasilan dunia harus 
dihitung di Negara Indonesia jika penduduk tersebut telah memiliki NPWP di 
Indonesia. 

 Azas kewarganegaraan juga diterapkan bilamana warga negara 
Indonesia yang penghasilan netonya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP), maka kepadanya diwajibkan memiliki NPWP. Di manapun 
mereka berada, sepanjang memiliki warga negara Indonesia, mereka harus 
menghitung penghasilan seluruh dunia di Negara Indonesia. 

 Azas sumber dikenakan terhadap penduduk asing atau badan asing yang 
memperoleh penghasilan dari Negara Indonesia harus membayar pajak dengan 
mekanisme pemotongan pajak (withholding tax). 
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METODE PENJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA 

 Untuk menghindari pemajakan ganda atas penghasilan dari berbagai 
negara, perlu diatur mengenai hak pemajakan di negara-negara tersebut 
berdasarkan azas pengenaan pajak. Bila tidak diatur maka akan membebani 
dunia usaha, karena harus menanggung beban pajak yang besar dan tidak 
seimbang dengan laba atau penghasilan yang ia peroleh, bahkan tidak tertutup 
kemungkinan mereka menjadi rugi karena persentase pajak lebih besar 
persentase keuntungan akibat terjadi double taxation. 

Metode Hak Pemajakan Negara untuk Penghindaran Pajak Berganda.  
 Metode hak pemajakan di berbagai negara, untuk menghindari 
pemajakan ganda, antara lain: 
a.  Metode Pemajakan Unilateral 

 Metode ini mengatur bahwa Negara Republik Indonesia mempunyai 
kekuatan hukum di dalamnya yang mengatur masyarakat atau badan 
internasional, dan ditetapkan sepihak oleh Negara Indonesia sendiri, dengan 
kata lain tidak ada yang bisa mengatur negara kita karena hal itu merupakan 
kewibawaan dan kedaulatan negara kita. 

 Penerapan metode ini adalah dengan diberlakukannya PPh Pasal 26 
dalam UU PPh. Apabila tidak ada perjanjian tax treaty atau konvensi 
internasional, maka Negara Indonesia memiliki hak atau kewenangan untuk 
menetapkan jumlah pajak terutang terhadap masyarakat internasional atau 
badan internasional yang memperoleh pendapatan dari Negara Indonesia. 

 Seperti halnya pajak penduduk Indonesia di negara lainnya, yang 
telah dikenakan pajak, atas pemajakan tersebut pajak yang telah dibayar 
dinegara lainnya dapat dijadikan pengurang, guna menghindari pemajakan 
ganda, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 UU PPh.  

 b.  Metode Pemajakan Bilateral 

 Metode ini dalam penghitungan pemajakannya harus 
mempertimbangkan perjanjian ke dua negara (tax treaty). Indonesia tidak 
dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau 
badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru 
peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana terdapat tax treaty.  

 Penerapan model ini adalah pemajakan atas penduduk Jepang yang 
memperoleh penghasilan di Negara Indonesia, negara kita harus melihat 
ketentuan yang telah disepakati kedua negara apabila mau melakukan 
pemajakan tersebut.  
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 Penerapan pajak ganda diberlakukan dengan mengurangi jumlah 
pajak yang terutang, misalnya untuk PPh Pasal 23 atas deviden yang 
semula 15%, dapat dikurangkan menjadi 10%, karena deviden tersebut 
tentu akan dikenakan pajak lagi di negara di mana mereka berkedudukan. 

c.   Metode Pemajakan Multilateral  

 Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan 
atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak 
negara yang ditandatangani oleh berbagai negara, misalnya Konvensi Wina. 

 Penerapan metode ini adalah dengan diberlakukannya Pasal 3 UU 
PPh, dimana setiap kedutaan asing, organisasi internasional dibawah 
naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan penduduk asing yang 
bekerja di tempat tersebut, bukan subjek pajak di Indonesia, artinya 
pemajakannya tetap berada di negara mana mereka berdomisili. 

Metode Penghindaran Pajak Berganda 
Metode Penghindaran P3B menurut Prof. DR. Gunadi6 sebagai berikut: 
a. pembebasan / pengecualian (exemption); 
b. kredit (tax credit); 
c. metode lainnya. 
a. Pembebasan 

1. Pembebasan subjek pajak (subject exemption). 
 Metode ini membebaskan perpajakan untuk penduduk atau badan 
asing yang berada di Indonesia, metode ini muncul dikarenakan adanya 
Konvensi Wina pada tanggal 18 April 1961 yang dihadiri 81 negara 
diantaranya Indonesia, yang mengatur tentang kekebalan para diplomat 
terutama kekebalan perpajakan wakil-wakil diplomatik.  
 Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 3 juga menegaskan bahwa  
yang tidak termasuk subjek pajak adalah : 
a) badan perwakilan negara asing;  

b) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan 
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama 
mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia 
tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 
pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan 
perlakuan timbal balik;  

   
6 Gunadi, Perpajakan Internasional, tahun 1997, hal. 105 



Perpajakan Internasional di Indonesia  57 

 

c) organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan, dengan syarat:  

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;  

2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;  

d) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga 
negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau 
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada 
mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama perwakilan 
negara tersebut, dibebaskan perpajakannya karena mereka memiliki 
kekebalan politik dan kekebalan pajak, anggota dan orang-orang tersebut 
akan dikenakan pajaknya di negara di mana mereka berada. 
2. Pembebasan objek pajak (object, income exemption) atau full exemption. 

 Metode ini tidak menghitung kembali penghasilan dari luar negeri, 
termasuk kerugian atau perpajakannya di negara domisili. Dengan 
demikian penghasilan atau laba dari luar negeri dianggap terpisah dan 
tidak perlu dikenakan pajak lagi, seperti PPh Final. 
3. Pembebasan pajak (tax exemption) atau exemption with progression 
 Pada dasarnya metode ini menghitung kembali jumlah penghasilan 
maupun kerugian dari luar negeri. Pajak yang dibebaskan sebanding 
dengan penghasilan luar negeri dibanding keseluruhan dikalikan pajak 
terutang atas keseluruhan. Bilamana dari luar negeri mengalami kerugian, 
maka kerugian tersebut tetap diperhitungkan, sehingga akan mengurangi 
pajak terutang dalam negeri, meskipun tidak ada pembebasan pajak, 
karena kerugian secara otomatis telah mengurangi pajak. 
Sebagai gambaran tax exemption dibagi dalam tiga bentuk: 

Ø basic, 
Ø top, 
Ø proporsional. 
Misal dalam contoh diketahui PT. MSA laba sebagai berikut: 

Penghasilan neto dalam negeri  Rp 400.000.000 
Penghasilan neto luar negeri      Rp 100.000.000 
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Jumlah Penghasilan Neto Rp 500.000.000 
PPh terutang tarif Pasal 17 UU PPh sebagai berikut: 

10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000 
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 
30% x Rp 400.000.000 = Rp 120.000.000 
Jumlah PPh terutang = Rp 132.500.000 
Tax exemption atas penghasilan luar negeri sebesar Rp 100.000.000 
sebagai berikut: 

No Uraian Dasar / Basic / 
Pasal 17 UU PPh 

Puncak / 
Top 

Proporsional 

1 10% x 50.000.000 5.000.000   
 15% x 50.000.000 7.500.000   
2 30% x 100.000.000  30.000.000  
3 100/500 x 

100.000.000 
  20.000.000 

 Jumlah 12.500.000 30.000.000 20.000.000 
     
 Pajak yang dibayar 

dalam negeri 
120.000.000 102.500.00

0 
112.500.00

0 
 Berdasarkan uraian diatas metode yang menguntungkan bagi negara 
domisili adalah pilihan yang basic, namun bagi wajib pajak maka pilihan 
yang tepat adalah yang top. Sedangkan Negara Indonesia tidak 
menggunakan ketiga metode tersebut diatas.  
b.  Pengkreditan 
 Metode ini pada prinsipnya menghitung kembali jumlah penghasilan 
dari luar negeri dan jumlah pajak terutang keseluruhan di negara domisili. 
Pajak yang telah dibayar di luar negeri  dapat mengurangkan pajak 
terutang di negara domisili. 
Metode ini dibagi dalam tiga macam: 
1. kredit penuh; 
2. kredit terbatas; 
3. kredit fiktif. 
b.1. Kredit Penuh (Full Credit) 
 Metode ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak domisili untuk 
mengkreditkan seluruh pajak yang dibayar diluar negeri, sehingga jika tarif 
pajak di luar negeri  lebih besar dibandingkan dengan tarif pajak di dalam 
negeri, dipastikan akan terjadi restitusi pajak. Dalam hal ini berarti negara 
domisili ikut membayar jumlah pajak yang terutang di luar negeri. Oleh 
karena itu metode ini tidak digunakan oleh Indonesia. 
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b.2. Kredit Terbatas (Ordinary atau Normal Credit) 
 Metode ini membatasi pajak yang dibayar di luar negeri, dapat 
dikreditkan atau dapat dijadikan sebagai pengurang PPh terutang dalam 
negeri sebatas pajak yang dibayar di dalam negeri atau paling tinggi adalah 
sebesar tarif pajak yang ada di dalam negeri.  
Dibawah ini penulis akan menggambarkan bentuk apabila terdapat sebagai 
berikut: 
a.  kompensasi kerugian; 
b.  laba perusahaan lebih dari beberapa negara dan dengan tarif pajak; 
c.  laba perusahaan dan Pendapatan lainnya seperti deviden dari negara dan 

dengan tarif pajak berbeda. 
a.  Kompensasi kerugian 

Misal dalam contoh diketahui PT. MSA laba sebagai berikut: 
Penghasilan neto dalam negeri  Rp 350.000.000 
Penghasilan neto luar negeri A Rp 100.000.000 
Kerugian dil luar negeri A tahun lalu Rp  50.000.000 
Jumlah penghasilan neto Rp 400.000.000 
 

PPh terutang tarif Pasal 17 setelah kompensasi sebagai berikut: 

10% x Rp  50.000.000 = Rp  5.000.000 
15% x Rp  50.000.000 = Rp  7.500.000 
30% x Rp 300.000.000 = Rp  90.000.000 
Jumlah PPh terutang = Rp  112.500.000 
 

PPh terutang tarif Pasal 17 sebelum kompensasi sebagai berikut: 

10% x Rp  50.000.000 = Rp  5.000.000 
15% x Rp  50.000.000 = Rp  7.500.000 
30% x Rp 350.000.000 = Rp  105.000.000 
Jumlah PPh terutang = Rp  117.500.000 

Kredit pajak atas penghasilan luar negeri dan kerugian luar negeri sebagai 
berikut: 

No Uraian Pengasilan 
Neto Sebelum 
Kompensasi 

Rugi 

Pengasilan 
Neto Setelah 
Kompensasi 

Rugi 

Tanpa 
Kompensasi 
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1 Penghasilan Neto 
100 juta 

   

 Kompensasi rugi 50 
juta 

   

 Laba tahun ini 50 
juta 

   

 50/450 x 112,5 12.500.000   
     
2 50/400 x 

112.500.000 
 14.062.500  

     
3 100/450 x117,5 juta   26.111.111 
     
 Jumlah 12.500.000 14.062.500 26.111.111 
     
 Pajak yang dibayar 

dalam negeri 
100.000.000 

(112,5 – 12,5 
jt) 

98.437.500 
(112,5–

14,0625) 

91.388.889 
(117,5– 
26.111) 

 Dengan demikian negara domisili sebaiknya memilih metode 
penggabungan penghasilan neto sebelum kompensasi kerugian, dimana 
penghasilan neto untuk menghitung pajak setelah mengurangkan dengan 
kompensasi, namun kredit pajaknya adalah dengan membandingkan 
penghasilan neto setelah kerugian dibandingkan dengan penghasilan neto 
sebelum kerugian. Negara Indonesia menggunakan metode tanpa kerugian 
dan dalam penghitungan justru yang paling kecil pajak yang dibayar di 
dalam negeri. 
b.   Laba perusahaan lebih dari beberapa negara dan dengan tarif pajak 

 Diketahui sebagai berikut: 
Misal dalam contoh diketahui PT. MSA laba sebagai berikut: 
Penghasilan neto dalam negeri  Rp 500.000.000 
Penghasilan neto luar negeri     A Rp 100.000.000, PPh misal 
20% 
Penghasilan neto luar negeri     B Rp 100.000.000, PPh misal 
40% 
Jumlah Penghasilan Neto Rp 700.000.000 
PPh dibayar di luar negeri 

Negara A Rp 20.000.000 
Negara B Rp 40.000.000 
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Jumlah  Rp 60.000.000 

PPh terutang tarif Pasal 17 setelah kompensasi sebagai berikut: 

10% x Rp  50.000.000 = Rp  5.000.000 
15% x Rp  50.000.000 = Rp  7.500.000 
30% x Rp 600.000.000 = Rp 180.000.000 

Jumlah PPh terutang = Rp 192.500.000 

Kredit pajak atas penghasilan luar negeri gabungan dan masing-masing 
negara sebagai berikut: 

No Uraian Gabungan A & B Masing-Masing Negara 
1 Penghasilan Neto Luar 

Negeri 200 juta 
  

 200/700 x Rp 192,5 jt 55,000,000  
 PPh yang dibayar 60 jt   
    
2 100/700 x 192,5 

A=27,5 
 20,000,000 

 100/700x 192,5 
B=27,5 

 27,500,000 

    
 Jumlah 55.000.000 47.500.000 
    
 Pajak yang dibayar 

dalam negeri 
137.500.000 

(192,5 – 55jt) 
145,000,000 
(192,5–47,5) 

  Berdasarkan perhitungan diatas, Negara Indonesia telah melakukan 
penghitungan kredit pajak dengan membagi ke masing-masing negara. 

c.   Laba perusahaan dan Pendapatan lainnya seperti deviden dari negara 
dan dengan tarif pajak berbeda. 

Misal dalam contoh diketahui PT. MSA laba sebagai berikut: 

Penghasilan neto dalam negeri  Rp 350.000.000 
Penghasilan neto luar negeri     A  
Laba  Rp 100.000.000 (PPh 30%) 
Deviden Rp  50.000.000 (PPh 15%) 
Jumlah Penghasilan Neto Rp 500.000.000 
PPh dibayar di luar negeri 

Laba di Negara A Rp 30.000.000 
Deviden di Negara A Rp  7.500.000 
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Jumlah  Rp 37.500.000 

PPh terutang tarif Pasal 17 setelah kompensasi sebagai berikut: 

10% x Rp  50.000.000 = Rp  5.000.000 
15% x Rp  50.000.000 = Rp  7.500.000 
30% x Rp 400.000.000 = Rp 120.000.000 
Jumlah PPh terutang = Rp 132.500.000 

 Kredit pajak atas penghasilan luar negeri laba dan deviden sebagai 
berikut: 

No Uraian Gabungan Laba 
& Deviden 

Masing-Masing Laba 
atau Deviden 

1 Penghasilan Neto Luar 
Negeri 150 juta 

  

 150/500 x Rp 132,5 jt = 
39,750,000 

  

 PPh yang dibayar 37,5 
jt 

37,500,000  

2 100/500 x 132,5 L=26,5  26,500,000 
 PPh yang dibayar 30 jt   
 50/500x 132,5 D=13,25   
 PPh yang dibayar 7,5 jt  7,500,000 
 Jumlah 37.500.000 34.000.000 
    
 Pajak yang dibayar 

dalam negeri 
95.000.000 

 
 98,500,000 

 
 Berdasarkan Pasal 24 UU PPh, besarnya kredit pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar 
atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak 
yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Oleh karena itu menurut 
penulis Indonesia menggunakan pendekatan PPh terutang bukan negara, 
dengan demikian Indonesia menganut penghitungan masing-masing pajak. 
b.3. Kredit Fiktif 
 Metode ini dengan memberikan pembebasan pajak untuk mendorong 
investor ke dalam negeri, namun untuk menghindari pemajakan di negara 
investor, maka dibuatlah kredit fiktif, agar negara domisili mengenakan 
pajak setelah dikurangi kredit fiktif ini, sehingga pemajakannya bebas 
untuk di negara lainnya dan negara domisili. Metode ini tidak digunakan di 
Indonesia. Fasilitas yang diberikan tetap dari pembayaran pajak yang riil 
atau aktual. 
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c. Metode Lainnya. 
 Dalam buku International Juridicial Double Taxation on Income, 
Manuel Pires, yang telah disadur oleh Prof. DR. Gunadi menyebutkan 
bahwa metode lainnya tersebut adalah sebagai berikut: 
c.1 Pembagian Pajak (Tax Sharing) 
 Pembagian pemajakan dilakukan dengan cara membagi jumlah pajak 
yang terutang antara negara domisili dengan negara sumber. 
c.2 Pembagian Hak Pemajakan (Division of Taxing Power) 

 Pembagian hak pemajakan adalah dengan menentukan tarif pajak 
maksimum atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri. 
c.3 Pengurangan  Tarif (Reduction of The Rate) 
 Metode pengurangan tarif pajak artinya mengurangkan tarif pajak 
atas penghasilan neto luar negeri, sehingga jumlah pajak terutang dalam 
negeri dengan tarif umum, sedangkan jumlah pajak terutang luar negeri 
tarifnya dikurangi misal pengurangan tarifnya 25% atau 50%7 
 
c.4 Pengurangan Pajak (Reduction of The Tax) 
 Metode pengurangan pajak artinya dengan mengurangkan jumlah 
pajak atas penghasilan neto luar negeri  
c.5 Pemajakan dengan Jumlah Tetap (Lumpsum or Forfait Taxation) 

 Metode pemajakan atas penghasilan dari luar negeri dengan jumlah 
yang tetap. 

 

MODEL PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA 

 

 Untuk mengetahui perpajakan yang terjadi antar berbagai negara, maka 
penulis mengklasifikasikannya berdasarkan pendekatan tiga model. 
Pendekatan ini terkait dengan negara mana Indonesia mengadakan perjanjian. 
Untuk negara yang maju dan  negara berkembang, Indonesia menggunakan 
model sendiri dalam mengadakan perjanjian tersebut dengan 
mengkombinasikan kedua Model UN maupun OECD.  
 
Model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 

   
7 Jaja Zakaria, P3B serta penerapannya di Indonesia, PT. Fisca Sarana, Cetakan I, Agustus 
2001, Hal. 35 
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 Model OECD merupakan model P3B untuk negara-negara maju, 
didirikan di Paris, 14 Desember 1960, meliputi 24 negara termasuk Jepang 
yang masuk tahun 1998. Model ini lebih mengedepankan pada asas domisili 
negara yang memberikan jasa atau menanamkan modal, dimana hak 
pemajakannya berada di negara domisili. 
Oleh karena itu penulis ingin mengulas tentang perjanjian dengan negara 
Jepang yang merupakan contoh dari model P3B yang mengkombinasikan 
kedua model UN dan OECD. 
Model UN (United Nations) 
 Model UN merupakan model P3B untuk negara-negara berkembang. 
Model ini lebih mengedepankan asas sumber penghasilan, karena mereka 
umumnya yang menggunakan jasa dan yang menerima modal dari luar negeri, 
sehingga model ini lebih menerapkan pemajakan yang berasal dari negara 
yang memberi penghasilan.   
 Namun demikian model OECD dan UN tidaklah dapat berdiri sendiri, 
karena tergantung kesepakatan kedua negara yang mengadakan perjanjian 
tersebut. 
 
 
Model Indonesia  
 Model ini mengkombinasikan kedua jenis model UN dan OECD, dan 
yang cocok digunakan di Indonesia dengan melihat hal-hal yang terkait 
dengan ketentuan Undang-Undang PPh dan program pembangunan di 
Indonesia dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. 
Hal-hal yang dapat mendorong perkembangan Negara Indonesia menjadi lebih 
maju, dapat diatur dalam perjanjian ini, misal penghasilan atas guru dan 
peneliti, yang dalam kedua model UN dan OECD tidak diatur, namun dalam 
Model Indonesia diatur dalam pasal tersendiri. 
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RANGKUMAN 

 

 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian 
internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari 
pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan 
prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh 
penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian. 

Tujuan P3B adalah sebagai berikut: 

a. tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha; 
b. peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri; 
c. peningkatan sumber daya manusia; 
d. pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak; 
e. kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. 
Azas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah: 

a. azas domisili atau azas kependudukan (domicile /residence principle) 
b. azas Sumber (source principle) 
c. azas Nasionalitas atau azas kewarganegaraan (nationality/citizenship 

principle). 
Metode hak pemajakan di berbagai negara, untuk menghindari pemajakan 
ganda, antara lain: 

a.  Metode Pemajakan Unilateral 

Metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai 
kekuatan hukum didalamnya yang mengatur masyarakat atau badan 
internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri, dengan 
kata lain tidak ada yang bisa mengatur negara kita karena hal itu merupakan 
kewibawaan dan kedaulatan negara kita. 

b.  Metode Pemajakan Bilateral 

Metode ini dalam penghitungan pemajakannya harus mempertimbangkan 
perjanjian kedua negara (tax treaty). Indonesia tidak dapat sesuka hati 
menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan 
internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru 
peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana terdapat tax treaty.  
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c.   Metode Pemajakan Multilateral  

Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau 
ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak 
negara yang ditandatangani oleh berbagai negara, misalnya Konvensi 
Wina. 

Metode penghindaran pajak berganda adalah: 

a. pembebasan / pengecualian (exemption); 
b. kredit (tax credit); 
c. metode Lainnya. 
Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 

a. Model OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development); 

b. Model UN (United Nations); 
c. Model Indonesia. 
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LATIHAN SOAL 

 

1. Apa definisi tax treaty? 

2. Apakah kalimat yang tepat dalam tax treaty, perjanjian, atau persetujuan? 
Jelaskan pendapat Saudara! 

3. Kenapa harus ada tax treaty ? Apa tujuannya? 

4. Apa metode hak pemajakan dapat menghindari pemajakan ganda? 
Jelaskan! 

5. Sebutkan perbedaan metode penghindaran pajak berganda, antara 
pembebasan dan pengkreditan! 

6. Jelaskan secara singkat perbedaan Model UN, OECD dan Indonesia? 

7. Apakah setiap perjanjian harus mengacu ke Model UN dan OECD agar 
dianggap sah? Wajibkah di ikuti oleh negara treaty partner? 

8. Apa yang dimaksud dengan perjanjian bilateral dengan hak pemajakan 
bilateral? 

9. Sebutkan pasal di Undang-undang PPh, yang menganut penghindaran 
pajak berganda, pembebasan dan pengkreditan, jelaskan! 

10. Apakah setiap negara harus memberikan informasi kepada negara lainnya? 
Apakah hal ini diwajibkan?  


