
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Bab 7 
PEMOTONGAN PAJAK 
(WITHHOLDING) TAX DAN KREDIT 
PAJAK (TAX CREDIT) 
 
 
WITHHOLDING TAX  PPH PASAL 26 
 
 Penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang 
memperoleh penghasilan dari Indonesia, harus dikenakan pajak, karena negara 
Indonesia menganut azas pengenaan Sumber (Source Principle), yaitu 
siapapun yang memperoleh penghasilan dari negara Indonesia maka harus 
dilakukan pemotongan pajak. 
  Pemotongan tersebut merupakan Obyek PPh Pasal 26. Subjek Pajak 
Dalam Negeri di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada Subyek Pajak 
Luar Negeri (SPLN) atas penghasilan yang diterima atau berasal dari 
Indonesia harus melakukan pemotongan PPh Pasal 26. 
 Pemotong PPh Pasal 26 sebagaimana diatur dalam Undang-undang PPh 
Pasal 26 adalah sebagai berikut : 
a. WP Badan adalah yang membayarkan uang atau membebankan atas jasa, 

sewa, bunga, gaji, dividen, royalti, hadiah penghargaan kepada SPLN. 
b. WP Orang Pribadi menurut yang menggunakan pembukuan. (tidak diatur 

secara khusus), pendapat penulis untuk tujuan ekualisasi dalam 
pembebanan dengan obyek PPh Pasal 26, maka Wajib Pajak Orang Pribadi 
yang menggunakan pembukuan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 
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26, termasuk seseorang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP)  apabila mempekerjakan tenaga asing. 

 
SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) 

 
Untuk menghindari pengenaan pajak berganda, maka Subjek Pajak Luar 

Negeri harus memiliki Surat Keterangan Domisili guna menentukan 
pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Bilamana 
SPLN tidak memiliki SKD, maka kepadanya tidak dapat dipastikan asal usul 
negara domisilinya, sehingga penerapan P3B tidak dapat diberlakukan. 
Berdasarkan SE-03/PJ.101/1996 penerbitan SKD diatur sebagai berikut : 
1. WP Luar Negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili 

(SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia, yang membayar 
penghasilan dan menyampaikan salinan SKD tersebut ke KPP tempat 
pihak yang membayar penghasilan terdaftar. 

2. Asli SKD tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan 
untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B 
yang berlaku antara negara Indonesia dengan negara tempat kedudukan 
(tax residence) dari WP luar negeri tersebut.  

3. Apabila SKD digunakan lebih dari satu pembayar penghasilan, maka WP 
luar negeri dapat menyampaikan salinan yang telah dilegalisasi kepala 
KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar. Kepala KPP 
yang melegalisasi tersebut wajib memegang aslinya. 

4. SKD tidak diperlukan bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan 
yang secara tegas disebut dalam P3B yang bersangkutan.  

5. Bagi bank-bank atau lembaga keuangan tersebut, langsung diterapkan 
sesuai dengan P3B yang bersangkutan. 

6. Apabila tidak disebutkan secara tegas dalam P3B, tetapi berdasarkan 
persetujuan Competent Authority Indonesia dan negara treaty partner yang 
bersangkutan disetujui sebagai badan yang penghasilannya dikecualikan 
dari PPh Pasal 26, maka bank atau lembaga keuangan tersebut 
diperlakukan sama dengan bank atau lembaga keuangan yang secara tegas 
dinyatakan dalam P3B dan tidak memerlukan SKD. 

7. SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di 
negara treaty partner. Namun demikian SKD yang dibuat oleh pejabat 
pada Kantor Pajak tempat WP Luar Negeri yang bersangkutan terdaftar 
dapat diterima atau dipersamakan dengan SKD yang dibuat Competent 
Authority. 
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8. Bentuk SKD adalah sesuai kelaziman di tempat negara WP Luar Negeri 
berkedudukan,  namun sekurang-kurangnya memuat hal-hala sebagai 
berikut : 
a. Pernyataan bahwa WP Luar Negeri yang bersangkutan benar 

berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang 
berlaku. 

b. Tanggal dan tandatangan pejabat yang menerbitkan SKD tersebut. 
9. SKD berlaku selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan kecuali untuk WP 

Bank. 
10. Bagi WP bank SKD berlaku selama bank tersebut mempunyai alamat yang 

sama dengan alamat yang tercantum dalam SKD. 
 
KLASIFIKASI PPH PASAL 26 
 
1. Tarif 20% x Penghasilan bruto atau Tax Treaty 

 
 Dividen, bunga, premium, diskonto, imbalan jaminan pengembalian 

hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, jasa kegiatan 
pekerjaan, hadiah penghargaan, dan pembayaran pensiun berkala yang 
dibayarkan kepada WP luar negeri, harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 
26 yang besarnya 20% dari penghasilan bruto atau sesuai dengan 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty). 
Apabila Pekerja Luar Negeri memperoleh gaji yang tidak wajar,    
pembukuan WP tidak benar, atau pembayaran gaji tidak dapat dibuktikan 
seluruhnya, fiskus tidak mempunyai data untuk menentukan standar gaji 
yang diperoleh dari data yang sebenarnya, maka Ditjen Pajak dapat 
menghitung kewajaran gaji yang diterima atau diperoleh dengan mengacu 
kepada ketentuan KEP-DJP No. 173/PJ./2002. 
 

2.  Tarif 20% x Penghasilan Netto atau Tax Treaty 
a. Penjualan saham terhadap WP luar negeri dikenakan tarif sebesar 20% 

dari perkiraan netto, persentase perkiraan netto adalah sebesar 25% dari 
harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah sebesar 20% x 25% 
atau 5% dari harga jual, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri 
Keuangan No. 434/KMK.04/1999. 

b. Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar kepada perusahaan 
asuransi di luar negeri,  berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan No. 



392 BAB 7 : PPh Pasal 26 & PPh Pasal 24
  

 

624/KMK.04/1994 serta Surat Edaran nomor 23/PJ./1995 dikenakan 
tarif PPh sebesar 20% dari penghasilan netto, dengan perkiraan 
penghasilan netto : 
i. 50% dari premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar 

negeri. Sehingga besarnya tarif PPh Pasal 26 adalah sebesar  
20% x 50% = 10%. 

ii. 10% dari premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar 
negeri berkedudukan di Indonesia. Sehingga besarnya tarif PPh 
Pasal 26 adalah sebesar 20% x 10% = 2%. 

iii. 5% dari premi yang dibayarkan reasuransi berkedudukan di 
Indonesia kepada perusahaan di luar negeri, sehingga besarnya tarif 
PPh Pasal 26 adalah sebesar 20% x 5% = 1%. 

 
2. BUT (Bentuk Usaha Tetap) tarif  20% dari laba setelah pajak yang 

ditransfer ke luar negeri. 
 

a. Apabila atas laba setelah pajak BUT diinvestasikan kembali ke 
Indonesia maka tidak dikenakan pajak, sepanjang memenuhi syarat 
KMK No. 602/KMK.04/1994 Jo. KMK No. 113/KMK.03/2002, syarat 
tersebut antara lain : diinvestasikan dalam waktu minimal 2 tahun di 
Indonesia. 

b. Jika laba setelah pajak ditransfer ke luar negeri maka akan dikenakan 
pajak sebesar 20% final. 

c. Apabila WP Orang Pribadi dan BUT telah menjadi WP Dalam Negeri, 
PPh pasal 26 bersifat final yang telah dikenakan sesuai dengan pasal 26 
ayat 5 UU PPh dapat dikreditkan, kredit pajak diatur dalam Pasal 5 
ayat 1 huruf b dan c UU PPh. 

 
PENGHITUNGAN PPH PASAL 26 
 
1. Tarif 20% x Penghasilan Bruto atau Tax Treaty 
 Mr. Jakson warga negara Amerika memperoleh penghasilan dividen 

sebesar Rp.  20.000.000 dari PT Indah. 
 Jawab: 

a. PPh Pasal 26 : 
  X =  20% x Penghasilan Bruto 
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    =  20% x Rp.  20.000.000 
    =  Rp.  4.000.000 dan bersifat final. 

b. PT Indah harus memungut pajak sebesar Rp.  4.000.000 dari Mr. 
Jakson sebagai penerima penghasilan. 

c. Saat terutangnya PPH 26 diatur dalam PP 138 tahun 2000, mana 
terlebih dahulu saat pembebanan atau saat pembayaran. 

Keterangan: 
1). Jika Mr. Jakson memiliki Tax Resident (bukti kepemilikan seperti 

NPWP di negara Amerika) maka berlaku penerapan Tax Treaty, 
dimana telah disepakati bersama antara Indonesia–Amerika, bahwa 
tarif pajaknya 15% dari penghasilan bruto yaitu Rp.  3.000.000 yang 
berhak dipotong oleh PT Indah. 

2). Penghitungan 20% x penghasilan bruto berlaku juga untuk penghasilan 
berupa bunga, premium, diskonto, imbalan jaminan pengembalian 
hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, jasa kegiatan 
pekerjaan, hadiah penghargaan, dan pensiun pembayaran berkala yang 
dibayarkan kepada WP luar negeri atau tax treaty. 

 
2.  Tarif 20%  X Penghasilan Netto atau Tax Treaty 

 
 a. Penjualan saham terhadap WP luar negeri 
  Contoh: 

  PT Demi Masa menjual sejumlah saham kepada Cimex Ltd. (Kanada) 
dengan nilai keseluruhan Rp.  50.000.000.000 maka besarnya PPh pasal 
26 yang dipungut oleh PT Demi masa adalah : 
20% x 25% x Rp.  50.000.000.000 = Rp.  2.500.000.000. 

b.  Premi Asuransi Luar Negeri 
   Contoh: 

  PT. Mulia Building mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan 
asuransi luar negeri dengan membayar jumlah premi asuransi selama 
tahun 2005 sebesar Rp.  1.000.000.000, maka besarnya PPh pasal 26 
yang dipungut oleh PT Mulia adalah : 

  20% x 50% x Rp. 1.000.000.000 = Rp.  100.000.000 
Keterangan: 



394 BAB 7 : PPh Pasal 26 & PPh Pasal 24
  

 

i. Jika Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri 
berkedudukan di Indonesia, besarnya tarif PPh Pasal 26 adalah 
sebesar 20% x 10% = 2% x Rp. 1.000.000.000 = Rp.  20.000.000 

ii. Jika Premi yang dibayarkan reasuransi berkedudukan di Indonesia 
kepada perusahaan di luar negeri, besarnya tarif PPh Pasal 26 
adalah sebesar 20% x 5% = 1% x Rp. 1.000.000.000 = Rp. 
10.000.000 

 
3. 20 % dari Penghasilan Kena Pajak atau Tax Treaty 

 
 Hasil laba BUT setelah pajak yang dialokasikan ke luar negeri, 
dikenakan pajak PPh pasal 26 tetapi jika diinvestasikan kembali di Indonesia 
tidak dikenakan pajak PPh 26 sepanjang memenuhi syarat KMK 
No.602/KMK.04/1994 Jo. KMK No.113/KMK.03/2002. 

 Contoh: 
 Sebuah BUT mempunyai laba Rp.  100.000.000 dan telah dikenakan 
PPh pasal 17  sebesar  Rp.   12.500.000,   sehingga  laba  setelah  pajak  
adalah  Rp.  87.500.000. Jika sebagian income after tax sebesar Rp.  
50.000.000 dikirim keluar negeri maka akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 
20% x penghasilan bruto, 20% x Rp.  50.000.000 = Rp. 10.000.000 atau tax 
treaty jika sisanya  diinvestasikan kembali ke Indonesia maka tidak dipotong 
PPh Pasal 26. 

 
TAX CREDIT PPH  PASAL 24 
 
  PPh Pasal 24 merupakan penerapan yang berlawanan dengan PPh Pasal 
26, PPh ini merupakan pemajakan yang dilakukan oleh negara dimana Wajib 
Pajak Indonesia memperoleh penghasilan dari luar negeri. Indonesia menganut 
prinsip bahwa, penghasilan wajib pajak Indonesia di seluruh dunia harus 
digabung di Indonesia (World Wide Income). Oleh kerena itu, untuk 
menghindari pemajakan ganda, pajak yang dibayar di luar negeri tersebut 
dapat dikreditkan atau dapat dijadikan pengurang di PPh terutang di dalam 
negeri. 
 
KETENTUAN KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR 
NEGERI 
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  Tata cara pengkreditan PPh Pasal 24 diatur oleh Keputusan Menteri 
Keuangan No.164/KMK.03/2002 sebagai berikut : 
1. Wajib Pajak Dalam Negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak 

yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima 
atau diperoleh dari luar negeri. 

2. Penggabungan penghasilan dari luar negeri tersebut dilakukan sebagai 
berikut : 
a. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak 

diperolehnya penghasilan; 
b. Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya 

penghasilan tersebut; 
c. Untuk perolehan dividen dilakukan pada saat perolehan dividen 

tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
3. Kerugian yang diderita dari luar negeri tidak dapat dikompensasikan dalam 

menghitung Penghasilan Kena Pajak. 
4. Apabila dalam penghasilan kena pajak terdapat penghasilan yang berasal 

dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar 
negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia. 

5. Pengkreditan tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya 
penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. 
Jumlahnya paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang di bayar atau 
terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu menurut 
perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan kena 
pajak dikalikan dengan PPh terutang atas penghasilan kena pajak dan 
paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak 
dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. 

6. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka 
penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. 

7. Penghasilan Kena Pajak tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak 
yang bersifat final dan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri. 

8. Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi 
jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak 
dapat diperhitungkan dengan PPh tahun pajak berikutnya, tidak boleh 
dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan dan tidak dapat 
dimintakan restitusi. 

9. Untuk pengkreditan, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan WP wajib melampirkan  : 
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a. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri; 
b. Foto kopi Surat Pemberitahuan yang disampaikan di luar negeri; dan 
c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. 

10.  Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan dari luar negeri, WP 
harus melakukan pembetulan dan jika hasilnya kurang bayar maka tidak 
dikenakan sanksi SPT Pembetulan dan jika hasilnya lebih bayar, maka 
kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada WP setelah diperhitungkan 
dengan utang pajak lainnya. 

 
CONTOH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 
  
1.  PT. Nikmat Iman selama tahun pajak 2006 memperoleh laba dari dalam 

dan luar negeri sebagai berikut : 
Laba dalam negeri      Rp. 1.000.000.000 
Laba dari Malaysia, dengan tax 30%  Rp.  500.000.000 
Penghasilan neto seluruhnya   Rp. 1.500.000.000 
Kompensasi rugi     Rp.  0 
Penghasilan Kena Pajak    Rp. 1.500.000.000 
PPh terutang = 
10% x Rp.  50.000.000 = Rp.  5.000.000 
15% x Rp.  50.000.000 = Rp.  7.500.000 
30% x Rp. 1.400.000.000 = Rp. 420.000.000 
Jumlah     = Rp. ,432.500.000 
Penghitungan PPh Pasal 24 yang dapat diperkenankan adalah sebagai 

berikut : 
a). Jumlah tertentu   = Penghasilan neto luar negeri / Penghasilan  

     Kena Pajak x PPh terutang  
  =  (500.000.000 / 1.500.000.000) x   432.500.000 
  =  Rp.  144.166.667 

b). PPh yang telah dibayar di luar negeri = 30% x Rp. 500.000.000  
=  Rp. 150.000.000 

 c). Proporsi kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah  
=  Rp. 144.166.667 

 Sehingga kurang bayar PPh Pasal 29 adalah : 
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 Jumlah PPh terutang dikurangi kredit pajak,  
      = Rp. 432.500.000 – 144.166.667  = Rp. 
288.333.333 
 PPh yang masih harus disetor atas penghasilan dari luar negeri adalah 
sebagai berikut : 
 PPh atas penghasilan luar negeri Rp. 500.000.000 x 30% *)= Rp. 
150.000.000 
 *) 30% adalah tarif tertinggi pasal 17 
 Kredit pajak yang diperkenankan di dalam negeri   = Rp. 144.166.667 
 Tambahan pajak yang harus dibayar di dalam negeri   = Rp.  5.833.333 
2.  PT. Jujurlah selama tahun pajak 2006 memperoleh laba dan menderita 

kerugian dari dalam dan luar negeri sebagai berikut : 
Laba dalam negeri      Rp. 1.000.000.000 
Kompensasi Rugi tahun lalu   Rp.  500.000.000 
Rugi dari Filipina     Rp.  500.000.000 
Penghasilan neto seluruhnya   Rp.    0 
Untuk penghitungan perpajakan, kerugian dari Filipina tidak dapat 
diperhitungkan dengan penghasilan dalam negeri. 
Laba dalam negeri      Rp. 1.000.000.000 
Kompensasi Rugi tahun lalu   Rp.  500.000.000 
Penghasilan Kena Pajak    Rp.  500.000.000 
PPh terutang = 
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     = Rp. ,132.500.000 

3.  PT. Kasih selama tahun pajak 2006 memperoleh penghasilan dan 
menderita kerugian dari dalam dan luar negeri dari beberapa Negara 
sebagai berikut : 
Laba dalam negeri       Rp.  1.000.000.000  
(PPh 25 sebesar Rp. 100.000.000) 
Dividen dari Ltd.Niki lho (Jepang), tax 10%  Rp.  500.000.000  
(Saham 25%) 
Bunga bank dari Singapura Ltd.Bank Shopo Rp.  100.000.000  
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(Tax 10%) 
Kompensasi Rugi dalam negeri    Rp.  500.000.000 
Penghasilan neto seluruhnya    Rp. 1.100.000.000 
Untuk penghitungan perpajakan, dividen dan bunga harus di buat masing 
dalam penghitungan kredit pajak luar negeri. 
Laba dalam negeri      Rp. 1.000.000.000 
Dividen (Jepang)     Rp.  500.000.000 
Bunga (Singapura)     Rp.  100.000.000 
Kompensasi Rugi dalam negeri   (Rp.  500.000.000) 
Penghasilan Kena Pajak    Rp.  1.100.000.000 
PPh terutang     = 
10% x Rp.  50.000.000 = Rp.   5.000.000 
15% x Rp.  50.000.000 = Rp.  7.500.000 
30% x Rp. 1.000.000.000 = Rp. 300.000.000 
Jumlah     = Rp. ,312.500.000 

 Kredit pajak luar negeri sebagai berikut : 
 a). Negara Jepang  
  i). Jumlah tertentu = Penghasilan Neto Luar Negeri / PKP x PPh terutang
        = 500.000.000 / 500.000.000 x Rp. 312.500.000 
     = Rp.  312.500.000 
  ii).  PPh yang dibayar = Penghasilan bruto x 10% 
      = 500.000.000 x 10%   = Rp. 50.000.000 
  iii). Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan  = Rp. 50.000.000 
 b). Negara Singapura 
  i). Jumlah tertentu  = Penghasilan Neto Luar Negeri / PKP x PPh terutang
        = 100.000.000 / 500.000.000 x Rp. 312.500.000 
     = Rp.  62.500.000 
 ii).  PPh yang dibayar = Penghasilan bruto x 15% 
      = 100.000.000 x 15%   = Rp. 15.000.000 
 iii). Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan  = Rp. 15.000.000 
 Sehingga kurang bayar PPh Pasal 29 adalah : 

Jumlah PPh terutang dikurangi kredit pajak luar negeri, 
  Rp. 312.500.000 – 50.000.000 – 15.000.000  = Rp. 247.500.000 
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Jumlah PPh terutang dikurangi kredit pajak luar negeri dan dalam negeri, 
Rp. 312.500.000 – 50.000.000 – 15.000.000 – Rp. 100.000.000  
= Rp. 147.500.000 

 PPh yang masih harus disetor atas penghasilan dari luar negeri adalah 
sebagai berikut: 
 PPh atas penghasilan luar negeri Jepang dan Singapura  
 Jepang   Rp. 500.000.000 x 30%   = Rp. 150.000.000 
 Singapura  Rp. 100.000.000 x 30%   = Rp.  30.000.000 
 Jumlah        Rp. 180.000.000 
 *) 30% adalah tarif tertinggi pasal 17 
 PPh yang masih harus disetor atas penghasilan dari luar negeri adalah 
sebagai berikut: 
 PPh atas penghasilan luar negeri     Rp. 180.000.000 
 *) 30% adalah tarif tertinggi pasal 17 
 Kredit pajak yang diperkenankan di dalam negeri Rp.  65.000.000 
 Tambahan pajak yang harus dibayar di dalam negeri Rp. 115.000.000 
 
WITHHOLDING TAX TERKAIT DENGAN P3B 
 

PPh Pemotongan Pemungutan diatur dalam Pasal 10 , Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dalam model P3B, yaitu atas pendapatan 
berupa dividen, bunga, royalti, gaji atau imbalan yang diterima pekerja 
profesional, pegawai, direktur atau manajer, dan honor yang diterima artis atau 
atlit. 
DIVIDEN 
 

Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam P3B berarti penghasilan 
dari saham-saham, atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat 
hutang, namun turut serta dalam pembagian laba, demikian halnya penghasilan 
dari hak-hak perseroan lainnya yang dalam hal pengenaan pajaknya 
diperlakukan sama sebagai penghasilan dari saham-saham menurut undang-
undang perpajakan negara dimana perseroan yang melakukan pembayaran 
berkedudukan. 

Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di 
Indonesia, dapat mengenakan pajak kepada penerima dividen di negara lain 
dengan menggunakan perundang-undangan di Negara Indonesia. Pengenaan 
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dividen tidak mempengaruhi pengenaan pajak perseroan atas laba dari mana 
dividen dibayar.  

Namun demikian jika penerima dividen adalah pemilik saham yang 
menikmati dividen itu di salah satu negara penerima dividen, maka pajak 
yang dikenakan tidak akan melebihi : 

a.  ... persen (ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua negara 
yang bersangkutan) dari jumlah kotor dividen, jika penerima dividen 
adalah, suatu badan (selain persekutuan) yang memiliki sekurang-
kurangnya ......(persentase tergantung negoisasi) modal dari badan 
yang membayarkan dividen. 

b. ... persen (ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara dua 
negara yang bersangkutan) dari   jumlah kotor dividen dalam hal 
lainnya. 

Para pejabat yang berwenang kedua negara melalui persetujuan bersama 
akan menentukan cara penerapan pembatasan ini. 

Namun, bilamana dividen diberikan kepada pemilik saham yang 
menikmati dividen, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada 
Persetujuan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui suatu bentuk 
usaha tetap, atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat tertentu 
dan memiliki  saham-saham serta mempunyai hubungan yang efektif dengan 
bentuk usaha tetap atau tempat tertentu itu, maka tidak dikenakan Pajak atas 
dividen. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan laba usaha dan laba 
suatu tempat tertentu untuk pekerjaan bebas dianggap sebagai BUT. Hal ini 
berarti dividen yang diterima oleh BUT di Indonesia, tidak dikenakan pajak 
melalui withholding tax, namun dianggap laba BUT dan dikenakan pajak 
dalam perhitungan BUT. 

Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di negara Indonesia 
memperoleh laba atau penghasilan, negara lain tidak boleh mengenakan pajak 
apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan di Indonesia, kecuali 
apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk di negara lain itu atau apabila 
penguasaan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai 
hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tertentu yang 
berada di negara lain tersebut, juga tidak boleh mengenakan pajak atas laba 
yang tidak dibagikan sekalipun dividen-dividen yang dibayarkan atau laba 
yang tidak dibagikan itu terdiri dari seluruhnya atau sebagian dari laba atau 
penghasilan yang berasal dari negara lain itu. Hal ini berarti hasil laba di 
Indonesia tidak dikenakan pajak atas dividen, kecuali dividen tersebut 
dibayarkan ke penduduk di negara lain. 
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Persentase PPh Dividen kepada masing-masing negara tergantung 
kesepakatan antar kedua negara yang terlibat dalam tax treaty dengan melihat 
syarat kepemilikan saham yang telah disetor di negara sumber penghasilan. 

Dibawah ini persentase dividen kepada masing-masing negara treaty 
partner yang pada umumnya diatur dalam Pasal 10 Tax treaty. Yang berhak 
mendapatkan tarif khusus dibawah ini adalah apabila penerima dividen 
tersebut merupakan pemilik saham yang menikmati dividen tersebut. Dengan 
demikian agen atau perantara lainnya dikenakan tarif umum di UU PPh 
sebesar 20% x penghasilan bruto. 

 

 
No 

 
Negara 

Kepemilikan saham 
minimal  

Saham lainnya 
Tarif 

 
Tanggal 
berlaku P3B Persentase 

Saham Tarif 

1 JAPAN 25% 10% 15% 1 Januari 1983 

2 THAILAND 25% 15% di thailand 
Industri 

25% di Thailand 
Bidang lainnya 

1 Januari 1983 

    

  
 15% (di 

Indonesia) 15% (di Indonesia)  

3 PILIPHINA 25% 15% 20% 1 Januari 1983 

4 MALAYSIA - 15% 15% 1 Januari 1987 

5 INDIA 25% 10% 15% 1 Januari 1988 

6 SAUDI ARABIA*)  20% (UU PPh) 20% (UU PPh) 1 Januari 1989 

7 SELANDIA BARU - 15% 15% 1 Januari 1989 

8 KOREA SELATAN 25% 10% 15% 1 Januari 1990 

9 PAKISTAN 25% 10% 15% 1 Januari 1991 

10 SINGAPURA 25% 10% 15% 1 Januari 1992 

11 SRI LANKA - 15% 15% 1 Januari 1992 

12 AUSTRALIA - 15% 15% 1 Juli 1993 

13 TUNISIA - 12% 12% 1 Januari 1994 

14 TAIWAN - 10% 10% 1 Januari 1996 

15 AMERIKA 
SERIKAT (PASAL 
11) 

- 15% 15% 1 Februari 1997 
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16 AFRIKA SELATAN - 15% 15% 1 Januari 1999 

17 JORDANIA - 10% 10% 1 Januari 1999 

18 KANADA - 15% 15% 1 Januari 1999 

19 KUWAIT - 10% 10% 1 Januari 1999 

20 MAURITIUS 20% 5% 10% 1 Januari 1999 

21 SURIAH - 10% 10% 1 Januari 1999 

22 UZBEKISTAN - 10% 10% 1 Januari 1999 

23 UNI EMIRAT 
ARAB 

- 10% 10% 1 Januari 2000 

24 VIETNAM - 15% 15% 1 Januari 2000 

25 AUSTRIA 25% 10% 15% 1 Januari 1989 

26 BELANDA  
(Pasal 9) 

25% 10% 15% 1 Juni 1994 

27 BELGIA - 15% 15% 1 Januari 1975 

28 BULGARIA  15% 15% 1 Januari 1993 

29 CEKO 20% 10% 15% 1 Januari 1997 

30 DENMARK 25% 10% 20% 1 Januari 1987 

31 FINLANDIA 25% 10% 15% 1 Januari 1990 

32 HUNGARIA  15% 15% 1 Januari 1994 

33 INGGRIS 15% 10% 15% 1 Januari 1995 

34 ITALIA 25% 10% 15% 1 Januari 1996 

35 JERMAN 25% 10% 15% 1 Januari 1992 

36 UKRAINA 20% 10% 15% 1 Januari 1999 

37 TURKI 25% 10% 15% 1 Januari 1999 

38 SWISS 25% 10% 15% 1 Januari 1990 

39 SWEDIA 25% 10% 15% 1 Januari 1990 

40 RUMANIA 25% 12,5% 15% 1 Januari 2000 

41 POLANDIA 20% 10% 15% 1 Januari 1994 

42 PRANCIS 25% 10% 15% 1 Januari 1981 

43 NORWEGIA - 15% 15% 1 Januari 1991 

44 LUXEMBURG 25% 10% 15% 1 Januari 1995 
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Catatan :  
*) Dividen tidak diatur 

Untuk P3B penulis hanya mendapatkan 44 P3B, selebihnya agar 
pembaca dapat memperoleh P3B dalam literatur lainnya. 
BUNGA  

Istilah "bunga" yang digunakan dalam pasal P3B adalah penghasilan dari 
semua jenis tagihan hutang baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak 
dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba atau tidak dan khususnya 
penghasilan dari surat-surat perbendaharaan negara dan surat-surat obligasi 
atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-
surat perbendaharaan, obligasi atau surat-surat hutang tersebut. 

Bunga yang berasal dari negara Indonesia dan dibayarkan kepada 
penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di 
Negara Indonesia, dan di hitung dalam laporan laba rugi usaha, jika memiliki 
usaha, namun jika tidak memiliki usaha maka digabung ke penghasilan neto 
atas penghasilan di dalam negeri. 

Namun demikian, jika bunga tersebut berasal dari Indonesia dapat 
dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan - Indonesia, 
akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati 
bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi …. Persen 
(persentasenya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara dua 
Negara yang mengadakan perjanjian) dari jumlah kotor bunga. Persentase 
bunga tersebut tergantung pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak 
pada persetujuan dengan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan 
dapat mengatur pelaksanaan pengenaan pajak atas bunga tersebut. 

Namun, bilamana bunga diberikan kepada pemberi pinjaman yang 
menikmati bunga yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan 
yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap, 
atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat tertentu dan dan 
tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang 
efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu, maka tidak dikenakan 
Pajak atas bunga. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan laba usaha 
dan laba suatu tempat tertentu untuk pekerjaan bebas dianggap sebagai BUT. 
Hal ini berarti bunga yang diterima oleh BUT di negara Indonesia, tidak 
dikenakan pajak melalui withholding tax, namun dianggap laba BUT dan 
dikenakan pajak dalam perhitungan BUT. 



404 BAB 7 : PPh Pasal 26 & PPh Pasal 24
  

 

Bunga dianggap berasal dari negara domisili apabila yang membayarkan 
bunga adalah pemerintah Negara Pihak pada Persetujuan itu sendiri, suatu 
pemerintah daerahnya, atau penduduk negara tersebut. 

Namun demikian, apabila yang membayar bunga itu orang atau badan, 
tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan 
atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap disuatu Negara 
Pihak pada Persetujuan dimana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk 
usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal 
dari negara sumber penghasilan dimana bentuk usaha tetap atau tempat tetap 
itu berada. 

Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga 
dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang 
atau badan lain dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang 
menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan yang melebihi jumlah 
yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga 
seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan pasal 
P3B akan berlaku hanya atas jumlah yang seharusnya disetujui tersebut. 
Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap 
dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara 
Pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya 
dalam Persetujuan P3B. 

Dibawah ini persentase bunga kepada masing-masing negara treaty 
partner yang pada umumnya diatur dalam Pasal 11 Tax treaty. Yang berhak 
mendapatkan tarif khusus dibawah ini adalah apabila penerima bunga tersebut 
merupakan pemberi pinjaman yang menikmati bunga tersebut. Dengan 
demikian agen atau perantara lainnya dikenakan tarif umum di UU PPh 
sebesar 20% x penghasilan bruto. 

No Negara 

Kepemilikan saham 
minimal Saham lainnya 

Tarif 
Tanggal 
berlaku P3B Persentase 

Saham Tarif 

1 JAPAN - 10% 10% 1 Januari 1983 

2 THAILAND - 10% di thailand 
Lembaga 
Keuangan 

25% di Thailand 
Bidang lainnya 

1 Januari 1983 

  
- 

 

  
- 15% (di 

Indonesia) 15% (di Indonesia)  

3 PILIPHINA - 15% 15% 1 Januari 1983 
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4 MALAYSIA - 15% 15% 1 Januari 1987 

5 INDIA - 10% 10% 1 Januari 1988 

6 SAUDI ARABIA - 20% (UU PPh) 20% (UU PPh) 1 Januari 1989 

7 SELANDIA 
BARU 

- 10% 10% 1 Januari 1989 

8 
KOREA 
SELATAN 

- 
10% 10% 1 Januari 1990 

9 PAKISTAN - 15% 15% 1 Januari 1991 

10 SINGAPURA - 10% 10% 1 Januari 1992 

11 SRI LANKA - 15% 15% 1 Januari 1992 

12 AUSTRALIA - 10% 10% 1 Juli 1993 

13 TUNISIA - 12% 12% 1 Januari 1994 

14 TAIWAN - 10% 10% 1 Januari 1996 

15 AMERIKA 
SERIKAT 
(PASAL 12) 

- 15% 15% 1 Februari 1997 

16 
AFRIKA 
SELATAN 

- 
10% 10% 1 Januari 1999 

17 JORDANIA - 10% 10% 1 Januari 1999 

18 KANADA - 15% 15% 1 Januari 1999 

19 KUWAIT 
25% 0% / 

pemerintah  5% 1 Januari 1999 

20 MAURITIUS - 10% 10% 1 Januari 1999 

21 SURIAH - 10% 10% 1 Januari 1999 

22 UZBEKISTAN - 10% 10% 1 Januari 1999 

23 UNI EMIRAT 
ARAB 

- 5% 5% 1 Januari 2000 

24 VIETNAM - 15% 15% 1 Januari 2000 

25 AUSTRIA - 10% 10% 1 Januari 1989 

26 BELANDA  
(Pasal 10) 

- 10% 10% 1 Juni 1994 

27 BELGIA - 10% *)  15% 1 Januari 1975 

28 BULGARIA - 10% 10% 1 Januari 1993 
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29 CEKO - 12,5% 12,5% 1 Januari 1997 

30 DENMARK - 10% 10% 1 Januari 1987 

31 FINLANDIA - 10% 10% 1 Januari 1990 

32 HUNGARIA - 15% 15% 1 Januari 1994 

33 INGGRIS - 10% 10% 1 Januari 1995 

34 ITALIA - 10% 10% 1 Januari 1996 

35 JERMAN - 10% 10% 1 Januari 1992 

36 UKRAINA - 10% 10% 1 Januari 1999 

37 TURKI - 10% 10% 1 Januari 1999 

38 SWISS - 10% 10% 1 Januari 1990 

39 SWEDIA - 10% 10% 1 Januari 1990 

40 RUMANIA - 12,5% 12,5% 1 Januari 2000 

41 POLANDIA - 10% 10% 1 Januari 1994 

42 PRANCIS - 15% 15% 1 Januari 1981 

43 NORWEGIA - 10% 10% 1 Januari 1991 

44 LUXEMBURG - 10% 10% 1 Januari 1995 

*) bunga itu diberikan oleh perbankan, lembaga keuangan, atau perusahaan 
yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, 
peternakan, pertambangan, pembuatan barang  industri, transportasi, projek 
perumahan rakyat, pariwisata dan sarana penunjangnya, atau bunga tersebut 
diterima oleh bank atau lembaga keuangan. 
ROYALTI 
 

Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal P3B adalah segala 
jenis pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, hak 
menggunakan setiap hak cipta Kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, 
termasuk film-film sinematografi dan film-film atau pita-pita untuk siaran 
radio, televisi, paten, merk dagang, desain atau model, rencana, rumus rahasia 
atau cara pengolahan, atau hak menggunakan perlengkapan-perlengkapan 
industri, perdagangan atau pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai 
pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. 

Royalti yang berasal dari Negara Indonesia dan dibayarkan kepada 
penduduk dari suatu Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan 
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pajak di negara lain tersebut, atau dihitung dalam laba rugi PPh badan 
usahanya. 

Namun demikian royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara 
sumber penghasilan sesuai dengan perundang-undangan negara itu misalnya di 
Indonesia dikenakan tarif 20% x penghasilan bruto, tetapi apabila penerima 
royalti adalah pemilik royalti yang menikmatinya, maka pajak yang dikenakan 
tidak akan melebihi …… persen (persentasenya ditentukan berdasarkan 
kesepakatan bersama antara dua Negara yang mengadakan perjanjian) dari 
jumlah total kotor royalti.  

Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada 
persetujuan dengan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dapat 
mengatur pelaksanaan pengenaan pajak atas royalty tersebut. 

Pemotongan atas royalti tidak berlaku, apabila pihak si penerima royalti, 
yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan menjalankan 
usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dimana royalti itu berasal, 
melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau melakukan suatu 
pekerjaan bebas di negara lainnya itu melalui suatu tempat tertentu, dan hak 
atau milik sehubungan dengan mana royalti itu dibayarkan, mempunyai 
hubungan yang efektif dengan a).bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap, 
atau dengan b) kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ayat 1 dari pasal 7. 
Dalam hal  demikian, melihat pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau 
Pasal 14. Hal ini berarti royalti yang diterima oleh BUT di negara Indonesia, 
tidak dikenakan pajak melalui withholding tax, namun dianggap laba BUT dan 
dikenakan pajak dalam perhitungan BUT. 

Royalti dapat dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan 
apabila pembayarnya adalah orang atau badan yang membayarkan royalti, 
tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan 
atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat tertentu di suatu Negara 
Pihak pada Persetujuan dimana kewajiban membayar itu timbul, dan 
pembayaran tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tertentu 
tersebut, maka royalti itu dianggap berasal dari negara dimana bentuk usaha 
tetap atau tempat tertentu itu berada. Dengan demikian dapat dikenakan pajak 
di negara sumber penghasilan. 

Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan 
pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan pihak  ketiga, 
maka jumlah royalti dengan memperhatikan penggunaan, hak dan keterangan 
untuk mana royalty itu dibayar melebihi dari jumlah yang seharusnya 
disepakati oleh pembayar dan pemilik hak seandainya tidak ada hubungan 
istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan Pasal P3B hanya akan 
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berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah 
kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan 
perundang-undangan masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. 

Dibawah ini persentase royalti kepada masing-masing negara treaty 
partner yang pada umumnya diatur dalam Pasal 12 Tax treaty. Yang berhak 
mendapatkan tarif khusus dibawah ini adalah apabila penerima royalti tersebut 
merupakan pemilik hak yang menikmati royalti tersebut. Dengan demikian 
agen atau perantara lainnya dikenakan tarif umum di UU PPh sebesar 20% x 
penghasilan bruto. 

 
No 

 
Negara 

Tarif Umum Tanggal 
berlaku P3B Tarif Khusus Tarif Umum 

1 JAPAN 10% 10% 1 Januari 1983 

2 THAILAND 10% apabila bidang 
kesusateraan, kesenian, 
karya ilmiah 

15% di bidang 
lainnya 

1 Januari 1983 

   

  15% (di Indonesia) 15% (di Indonesia)  

3 PILIPHINA 15% (di Indonesia) 15% (di Indonesia) 1 Januari 1983 

  15% (di Filipina) jika 
terdaftar di BPM 
Philipina 

25%  (di Philipina) 
jika tidak terdaftar 

 

4 MALAYSIA 15% 15% 1 Januari 1987 

5 INDIA 15% 15% 1 Januari 1988 

6 SAUDI ARABIA 20% (UU PPh) 20% (UU PPh) 1 Januari 1989 

7 SELANDIA BARU 15% 15% 1 Januari 1989 

8 KOREA SELATAN 15% 15% 1 Januari 1990 

9 PAKISTAN 15% 15% 1 Januari 1991 

10 SINGAPURA 15% 15% 1 Januari 1992 

11 SRI LANKA 15% 15% 1 Januari 1992 

12 AUSTRALIA 10% Apabila untuk 
industri dan asuransi 

15% bidang lainnya 1 Juli 1993 

13 TUNISIA 15% 15% 1 Januari 1994 

14 TAIWAN 10% 10% 1 Januari 1996 

15 AMERIKA 
SERIKAT (PASAL 

10% 
Jika untuk industri,  0% 

15%, bidang lainnya 1 Februari 1997 
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13) (terkait pasal 9, shipping & 
Tranport) 

16 AFRIKA SELATAN 10% 10% 1 Januari 1999 

17 JORDANIA 10% 10% 1 Januari 1999 

18 KANADA 15% 15% 1 Januari 1999 

19 KUWAIT 20%   20% 1 Januari 1999 

20 MAURITIUS 10% 10% 1 Januari 1999 

21 SURIAH 20% (bidang industri dan 
ilmu pengetahuan) 

15% (sastera, seni 
dan karya ilmiah) 

1 Januari 1999 

22 UZBEKISTAN 10% 10% 1 Januari 1999 

23 UNI EMIRAT 
ARAB 

5% 5% 1 Januari 2000 

24 VIETNAM 15% 15% 1 Januari 2000 

25 AUSTRIA 10% 10% 1 Januari 1989 

26 BELANDA (Pasal 
11) 

10% 10% 1 Juni 1994 

27 BELGIA 10%   10% 1 Januari 1975 

28 BULGARIA 10% 10% 1 Januari 1993 

29 CEKO 12,5% 12,5% 1 Januari 1997 

30 DENMARK 15% 15% 1 Januari 1987 

31 FINLANDIA 10%     1) 15% 1 Januari 1990 

32 HUNGARIA 15% 15% 1 Januari 1994 

33 INGGRIS 10%     2) 15% 1 Januari 1995 

34 ITALIA 10%     3) 15% 1 Januari 1996 

35 JERMAN  
( jasa teknik 7,5%) 

10%    4) 15% lainnya 1 Januari 1992 

36 UKRAINA 10% 10% 1 Januari 1999 

37 TURKI 10% 10% 1 Januari 1999 

38 SWISS 12,5% 12,5% 1 Januari 1990 

39 SWEDIA 10%     5) 15% lainnya 1 Januari 1990 

40 RUMANIA  
(Pasal 13) 

12,5%   6) 15%   7) 1 Januari 2000 

41 POLANDIA 15% 15% 1 Januari 1994 
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42 PRANCIS 10% 10% 1 Januari 1981 

43 NORWEGIA 10%    8) 15%   9) 1 Januari 1991 

44 LUXEMBURG  
(Jasa teknik 10%) 

12,5% 12,5% 1 Januari 1995 

 
Keterangan : 
1). Untuk penggunaan hak, hak copy, Kesusastraan, seni, karya ilmiah, 

termasuk film, sinematografi film, pita untuk siaran radio atau televisi. 
2). Untuk penggunaan hak, hak pakai, penggunaan ataupun hak untuk 

menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu 
pengetahuan. 

3). Untuk penggunaan atau penggunaan hak, atau hak untuk menggunakan 
alat-alat perlengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan atau 
keterangan yang menyangkut pengalaman di bidang industri, 
perdagaangan dan ilmu pengetahuan.  

4). Penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, 
perdagangan, atau ilmu pengetahuan atau keterangan yang menyangkut 
pengalaman di bidang industri, perdagaangan dan ilmu pengetahuan. 

5). Penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, 
perdagangan, atau ilmu pengetahuan atau keterangan yang menyangkut 
pengalaman di bidang industri, perdagaangan dan ilmu pengetahuan. 

6). Untuk penggunaan atau penggunaan hak, setiap hak paten, merek dagang, 
pola atau model, perencanaan, resep, atau cara pengolahan yang 
dirahasiakan, atau untuk informasi menyangkut pengalaman di bidang 
industri, perdagaangan dan ilmu pengetahuan, film, sinematografi, pita 
untuk siaran radio atau televisi. 

7). Untuk penggunaan hak, hak copy, Kesusastraan, seni, karya ilmiah. 
8). Untuk penggunaan atau penggunaan hak, setiap hak paten, merek dagang, 

pola atau model, perencanaan, resep, atau cara pengolahan yang 
dirahasiakan, atau untuk informasi menyangkut pengalaman di bidang 
industri, perdagaangan dan ilmu pengetahuan. 

9). Untuk penggunaan hak, hak copy, Kesusastraan, seni, karya ilmiah, 
sinematografi, pita untuk siaran radio atau televisi. 

 
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan yang diterima 
oleh perorangan. 
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 Penghasilan yang diterima pegawai, pekerja atau pelajar diatur dalam 
Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 tax treaty.  
 
Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara Pihak pada 
Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan 
bebas. 
 
 Atas penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha jasa profesional 
di negara Indonesia dapat membuat suatu tempat usaha tetap (fixed base). 
Pengenaan pajak di negara sumber dapat dilakukan apabila : 
a. Ia mempunyai suatu tempat tertentu yang tersedia secara teratur 

dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan di Negara Pihak lainnya pada 
Persetujuan itu, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara 
Pihak lainnya, atau 

b. Ia tinggal di Negara Pihak lainnya itu selama suatu masa atau masa-masa 
yang melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan yang mulai atau berakhir 
pada satu tahun pajak. 
Pemajakan tersebut dengan menghitung dalam laporan laba usaha suatu 

tempat usaha tetap. 
Dengan demikian Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 

atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan, belum dianggap suatu usaha tetap. Dalam hal ini tidak perlu dilakukan 
pemotongan PPh Pasal 26, karena pemajakannya di negara domisili. 
 
Penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan. 
 
Karyawan biasa. 

   Pembayaran gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya yang diperoleh 
penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan karena suatu hubungan kerja 
dapat dikenakan pajak, jika pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Pihak 
lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima 
dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya itu. 
Jika mereka bekerja di Indonesia, maka sebelum menjadi Subjek Pajak Dalam 
Negeri, maka ia dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% x Penghasilan bruto, 
jika orang pribadi tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
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waktu 12 (dua belas) bulan. 
Imbalan yang diperoleh seorang penduduk asing karena pekerjaan yang 

dilakukan di Negara Indonesia, hanya akan dikenakan pajak di Negara 
Lainnya (domisili), apabila : 
a. Penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa 

atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam tahun 
takwim bersangkutan; dan 

b. Imbalan dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja bukan merupakan 
penduduk Negara Pihak lainnya; dan 

c. Imbalan tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang 
dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak lainnya tersebut. 

Ketentuan lainnya adalah imbalan diperoleh karena pekerjaan yang 
dilakukan diatas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur 
lalu lintas internasional, atau di atas perahu dalam pengangkutan sungai, 
dikenakan pajak di negara dimana pimpinan perusahaan berada. 
 
 
Imbalan untuk Direktur   

Imbalan para direktur atau manajer pimpinan perusahaan dan 
pembayaran-pembayaran serupa yang diperoleh di negara Indonesia, dalam 
kedudukannya sebagai anggota dewan direksi suatu perseroan dapat dikenakan 
pajak di negara Indonesia. 

Pemajakan yang diterapkan adalah 20% x penghasilan bruto, dalam tax 
treaty tidak terdapat tarif kusus untuk para direktur atau manajer, sehingga 
berlaku tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak 
Penghasilan. 
 
Artis atau Atlit   

Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada 
Persetujuan sebagai artis seperti artis teater, film, radio atau televisi dan 
pemain musik atau sebagai olahragawan, dari kegiatan-kegiatan perseorangan 
mereka yang dilakukan di Negara Indonesia dapat dikenakan pajak di Negara 
Indonesia, dengan tarif sebesar 20% x penghasilan bruto. Dalam tax treaty 
tidak terdapat tarif kusus untuk para artis atau atlit, sehingga berlaku tarif 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan. 
 
Pensiunan  
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Pemajakan atas penghasilan dari para pensiunan dikenakan di negara di 
negara domisili, sehingga Indonesia tidak dapat melakukan pemotongan PPh 
Pasal 26 atas pembayaran uang pensiunan tersebut, namun harus dipastikan 
bahwa uang pensiunan tersebut timbul akibat suatu hubungan kerja masa lalu.  

Pensiunan dan pembayaran sejenisnya dapat juga dikenai pajak di 
Negara Indonesia bila pembayaran tersebut dilakukan oleh penduduk negara 
lain itu atau oleh BUT yang berada di Negara Indonesia. Besarnya pajak yang 
harus dipotong adalah 20% x penghasilan bruto. Dalam tax treaty tidak 
terdapat tarif kusus untuk para artis  atau atlit, sehingga berlaku tarif 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan. 

Sedangkan pensiunan yang dibayar atau pembayaran-pembayaran yang 
sejenis yang dibayar dalam rangka program umum sebagai bagian dari 
jaminan sosial dari salah satu negara atau bagian ketatanegaraannya hanya 
dikenai pajak di negara itu. 
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Penghasilan yang diterima PNS (Pegawai Negeri Sipil) 
Gaji, upah atau imbalan lainnya yang sejenis, selain dari pensiun, yang 

dibayarkan oleh Negara Pihak pada Persetujuan, pemerintah daerah atau lokal 
kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada negara 
atau pemerintah daerah/lokal itu, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintah, hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak itu (negara domisili). 
 Namun demikian, gaji, upah atau imbalan lainnya yang sejenis tersebut 
hanya akan dikenakan pajak di negara Indonesia apabila jasa-jasa tersebut 
diberikan di Indonesia dan orang tersebut adalah penduduk negara lain yang: 
a. Merupakan kewarganegaraan Indonesia; atau  
b. Tidak menjadi penduduk Negara lain semata-mata hanya untuk maksud 

memberikan jasa-jasa tersebut. 
Setiap pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh 

suatu negara Negara Pihak pada Persetujuan, pemerintah daerah atau lokal 
kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikannya kepada 
negara itu atau pemerintahannya hanya akan dikenakan pajak di negara 
domisili. Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di 
Negara Indonesia bilamana orang tersebut adalah penduduk, dan 
berkewarganegaraan dari Indonesia. 
Untuk PNS atau pegawai pemerintah terdapat aturan sebagai berikut : 
a. Jika gajinya dibayar oleh pemerintah negara dimana mereka bekerja, maka 

pemajakannya tetap di negara yang membayarkan. 
b. Jika gajinya berasal dari perusahaan milik negara, maka berlaku ketentuan 

pasal 15 tentang pegawai swasta dan pasal 18 tentang jabatan direktur. 
c. Jika penduduk asing bekerja di kedutaan Indonesia di luar negeri, maka 

pemajakannya tetap berada di negara dimana kedutaan tersebut berada. 
Untuk pensiunan akan dikenakan pajak di negara mana ia berstatus 

menjadi PNS atau pegawai pemerintah. 
 
Penghasilan yang diterima Pelajar, Pemagang, Guru dan Peneliti. 

Pembayaran yang diterima oleh pelajar atau pemagang  yang merupakan 
penduduk Asing yang mengunjungi suatu Negara Indonesia dan berada di 
Negara Indonesia semata-mata untuk keperluan hidup, mengikuti pendidikan 
atau pelatihan, tidak akan dikenai pajak di Negara Indonesia, sepanjang 
pembayaran-pembayaran tersebut berasal dari sumber-sumber negara lain. 

Perorangan yang mengunjungi untuk sementara ke Negara Indonesia 
yang diundang oleh Pemerintah Indonesia dari suatu Universitas, perguruan 
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tinggi, sekolah, musium atau institusi budaya di negara Indonesia, atau di 
bawah suatu program acara pemerintahan Indonesia tentang pertukaran 
budaya, hadir oleh karena Negara dalam persetujuan untuk suatu periode tidak 
melebihi dua tahun yang berurutan semata-mata untuk kepentingan 
pengajaran, memberi ceramah kuliah atau menyelesaikan riset pada  institusi 
tersebut akan dibebaskan pajak di Negara Indonesia atas sejumlah penggajian 
yang diperoleh dari aktivitas tersebut, dengan ketentuan bahwa pembayaran 
dari  penggajian tersebut diperoleh dari Negara lain yang Terikat Persetujuan. 
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RANGKUMAN 
 
 Penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang 
memperoleh penghasilan dari Indonesia, harus dikenakan pajak,  karena 
Negara Indonesia menganut azas pengenaan sumber (Source Principle), yaitu 
siapapun yang memperoleh penghasilan dari negara Indonesia maka harus 
dilakukan pemotongan pajak. 
  Untuk menghindari pengenaan pajak berganda, maka Subjek Pajak Luar 
Negeri harus memiliki Surat Keterangan Domisili guna menentukan 
pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Bilamana 
SPLN tidak memiliki SKD, maka kepadanya tidak dapat dipastikan asal usul 
negara domisilinya, sehingga penerapan P3B tidak dapat diberlakukan. 
  Klasifikasi PPh Pasal 26 
1. Tarif 20% x Penghasilan bruto atau Tax Treaty; 
2. Tarif 20% x Penghasilan Netto atau Tax Treaty; 
3. BUT (Bentuk Usaha Tetap) tarif  20% dari laba setelah pajak yang 

ditransfer ke luar negeri. 
 PPh Pasal 24 merupakan penerapan yang berlawanan dengan PPh Pasal 
26, karena PPh ini merupakan pemajakan yang dilakukan oleh negara dimana 
Wajib Pajak Indonesia memperoleh penghasilan dari luar negeri. Negara 
Indonesia menganut prinsip bahwa, penghasilan wajib pajak Indonesia di 
seluruh dunia harus digabung di Indonesia (World Wide Income). Oleh karena 
itu, untuk menghindari pemajakan ganda, pajak yang dibayar di luar negeri 
tersebut dapat dikreditkan atau dapat dijadikan pengurang di PPh terutang di 
dalam negeri. 
 PPh Pemotongan Pemungutan diatur dalam Pasal 10 , Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dalam model P3B, yaitu atas pendapatan 
berupa dividen, bunga, royalti, gaji atau imbalan yang diterima pekerja 
profesional, pegawai, direktur atau manajer, dan honor yang diterima artis atau 
atlit. 

 
 
 
 
 

LATIHAN SOAL 
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1. Withholding tax ke penduduk asing dibagi menjadi dua, apakah dikenakan 

PPh Pasal 26 atau dikenakan tax treaty ? Kapan saat pengenaannya ? 
2. Apakah setiap pembayaran dividen ke penduduk yang memiliki tax treaty 

dipastikan sesuai dengan tarif tax treaty? 
3.  Apa perbedaan PPh pemotongan antara Undang-undang PPh dengan tax 

treaty ? 
4. Apa perbedaan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 24 Undang-undang PPh ? 
5. Dalam Pasal 24 UU PPh, apakah termasuk metode penghindaran pajak 

berganda ? Jelaskan ! 
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