
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 8 
BENTUK USAHA TETAP (BUT) 

 
PENGERTIAN BUT 
 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, Bentuk Usaha 
Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : 
a. Tempat kedudukan manajemen; 
b. Cabang perusahaan; 
c. Kantor perwakilan; 
d. Gedung kantor; 
e. Pabrik; 
f. Bengkel; 
g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang 

digunakan untuk eksplorasi pertambangan; 
h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 
i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 
j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 
k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 
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l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 
menanggung risiko di Indonesia. 

 
 BUT dalam P3B dikenal dengan istilah “permanent establishment”, yang 
menyatakan bahwa “Laba perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan 
hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan itu 
menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, melalui suatu 
bentuk usaha tetap yang berkedudukan disitu”. Apabila perusahaan tersebut 
menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud diatas, maka laba perusahaan 
itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang 
berasal dari  bentuk usaha tetap tersebut ”. 
 

Oleh karena itu, jika suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada 
Persetujuan menjalankan usaha di setiap negara melalui suatu bentuk usaha 
tetap yang berkedudukan disitu, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba 
bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing negara ialah laba yang 
diperolehnya di negara dimana BUT berkedudukan. 

 

Kegiatan yang tidak dianggap Bentuk Usaha Tetap adalah  : 
a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk 

menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik 
perusahaan; 

b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik 
perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan; 

c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik 
perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan 
lain; 

d) pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk 
pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan 
keterangan bagi keperluan perusahaan; 

e) pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk 
kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan. 

f) pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk 
setiap kegiatan-kegiatan gabungan dari yang disebut dalam sub-ayat (a) 
sampai (e), asal saja keseluruhan kegiatan di tempat usaha tertentu itu 
bersifat persiapan atau penunjang. 

g) Sebuah perusahaan dari satu Negara pihak pada persetujuan tidak akan 
dianggap mempunyai suatu BUT di Negara Pihak pada persetujuan lainnya 
semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di negara lain 
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tersebut melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri 
sendiri, sepanjang mereka bertindak dalam rangka usahanya yang lazim. 
Walaupun demikian, bilamana kegiatan agen seluruhnya atau hampir 
seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan itu, ia tidak akan dianggap 
sebagai agen yang berdiri sendiri dalam pengertian ayat ini. 

 
Pada dasarnya disamping Bentuk Usaha Tetap terdapat istilah Tempat 

Usaha Tetap (TUT), istilah TUT digunakan untuk orang pribadi penduduk 
asing yang menjalankan kegiatan pekerjaan bebas atau jasa profesional dalam 
tempat tertentu. 
 
2. TIME TEST (TES WAKTU) 
 

BUT merupakan cabang perusahaan, atau tempat kedudukan manajemen, 
kantor, pabrik, tempat kerja atau suatu hak penambangan dan kekayaan alam 
lainnya. Dalam pengertian ini juga termasuk proyek pembuatan gedung atau 
konstruksi yang dilakukan dan melewati tes waktu yang ditentukan dalam 
Undang-Undang di negara domisili, di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat 5 
bahwa untuk dianggap BUT, apabila mereka melakukan kegiatan di Indonesia 
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan untuk pemberian 
jasa, waktu tes yang diberikan untuk menjadi BUT apabila jasa yang diberikan 
lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 

Sedangkan, untuk penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu 
Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau 
pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali 
dalam hal dibawah ini, dimana penghasilan itu dapat juga dikenai pajak di  
Negara pada persetujuan lainnya : 
a. Jika 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 itu tetapi hanya bagian penghasilan yang dianggap berasal 
dari tempat tertentu itu ;atau 

b. Jika ia tinggal di Negara Pihak lainnya itu selama suatu masa atau masa-
masa yang tidak melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan yang mulai atau 
berakhir pada satu tahun pajak, dalam hal ini hanya penghasilan yang 
diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Negara lain itulah yang 
akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya itu. 

Dengan demikian suatu usaha yang dilakukan oleh penduduk asing di 
Negara Indonesia harus ditentukan saat kapan mereka menjadi Bentuk Usaha 
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Tetap atau Tempat Usaha Tetap. 
 

Penentuan tersebut jika tidak diatur dalam P3B, maka berlaku ketentuan 
Undang-undang Pajak Penghasilan. 
 

Dibawah ini disajikan tes waktu untuk BUT , sebagai berikut : 
NO 

 
NEGARA 

 
BANGUNAN/ 
KONSTRUKSI 

INSTALASI 
 

PERAKITAN 
 

KEGIATAN 
PENGAWASAN 

JASA 
LAINNYA 

1 AUSTRALIA 120 days 120 days 120 days 120 days 12 days/12 
month 

2 CANADA 183 days 183 days 183 days 183 days 183 days/12 
months 

3 INDIA 183 days 183 days 183 days 183 days 91 days/12 
months 

4 JAPAN 6 months 6 months - 6 months - 
5 JORDANIA 6 months 6 months 6 months 6 months 1 months/12 

months 
6 KUWAIT 3 months 3 months 3 months 3 months 3 months/12 

months 
7 MALAYSIA 6 months 6 months 6 months 6 months 183 day/12 

months 
8 MAURITIUS 6 months 6 months 6 months 6 months 4 months/12 

months 
9 SELANDIA 

BARU 
6 months 6 months 6 months 6 months 3 months/12 

months 
10 PAKISTAN 6 months 3 months 3 months 3 months 15% (tanpa time 

test) 
11 REPUBLIC 

OF KOREA 
6 months 6 months 6 months 6 months 3 months/12 

months 
12 SAUDI 

ARABIA** 
- - - - - 

13 SINGAPURA 183 days 183 days 183 days 183 days 90 days 
14 AFRIKA 

SELATAN 
6 months 6 months 6 months 6 months 120 days/12 

months 
15 SRILANKA 90 days 90 days 90 days 90 days 90 days/12 

months 
16 SURIAH 6 months 6 months 6 months 6 months 183 days/12 

months 
17 TAIWAN 6 months 6 months 6 months 6 months 120 days/12 

months 
18 THAILAND 6 months 6 months 6 months 6 months 183 days 
19 PHILIPINA 6 months 6 months 6 months 6 months 183 days/12 

months 
20 TUNISIA 3 months 3 months 3 months 3 months 3 months/12 

months 
21 AMERIKA 

SERIKAT 
120 days 120 days 120 days 120 days 120 days/12 

months 
22 UZBEKISTA

N 
6 mounths 6 mounths 6 mounths 6 mounths 3 months/12 

months 
23 UNI 

EMIRAT 
ARAB 

6 mounths 6 mounths 6 mounths 6 mounths 6 months 
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24 VIETNAM 6 months 6 months 6 months 6 months 3 months/12 
months 

25 AUSTRIA 6 months 6 months 6 months 6 months 3 months/12 
months 

26 BELANDA  
(Pasal 11) 

6 months 6 months 6 months 6 months 3 months/12 
months 

27 BELGIA 6 months 6 months 6 months 6 months 183 days/12 
months 

28 BULGARIA 6 months 6 months 6 months 6 months 120 days/12 
months 

29 CEKO 6 mounths 6 mounths 6 mounths 6 mounths 3 months/12 
months 

30 DENMARK 6 mounths 3 mounths 3 mounths 6 mounths 3 months/12 
months 

31 FINLANDIA 6 mounths 6 mounths 6 mounths 6 mounths 3 months/12 
months 

32 HUNGARIA 3 mounths 3 mounths 3 mounths 3 mounths 4 months/12 
months 

33 INGGRIS 183 days 183 days 183 days 183 days 91 days/12 
months 

34 ITALIA 6 mounths 3 mounths 3 mounths 6 mounths 3 months/12 
months 

35 JERMAN 6 mounths 6 mounths   7,5% (tanpa 
time test) 

36 UKRAINA 6 months 6 months 6 months 6 months 4 months/12 
months 

37 TURKI 6 months 6 months 6 months 6 months 183 days/12 
months 

38 SWISS 183 days 183 days 183 days 183 days 5% (tanpa time 
test) 

       
39 SWEDIA 6 months 6 months 6 months 6 months 3 months/12 

months 
40 RUMANIA 6 months 6 months 6 months 6 months 4 months/12 

months 
41 POLANDIA 183 days 183 days 183 days 183 days 120 days/12 

months 
42 PRANCIS 6 months - 6 months 183 days/12 

months 
183 days/12 
months 

43 NORWEGIA 6 months 6 months 6 months 6 months 3 months/12 
months 

44 LUXEMBUR
G 

5 mounths 5 mounths 5 mounths 5 mounths 10% (tanpa time 
test) 

 
Dibawah ini disajikan tes waktu untuk Tempat Usaha Tetap untuk 

pekerjaan bebas (Pasal 14 tax treaty) dan tes waktu untuk pekerjaan swasta 
yang tidak dikenakan pajak, sepanjang dibayar oleh BUT (Pasal 15 tax treaty) 
NO 

  
NEGARA 

  
 TUT  

(Pekerja Bebas) Pekerjaan Swasta 
1 AUSTRALIA 12/days/12 months 12/days/12 months 
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2 CANADA fixed base 183 day/12 months 
3 INDIA 91 days/12 months 183 day/12 months 
4 JEPANG 183 days/calender year 183 day/calender year 
5 JORDANIA 90 days/12 months 183 day/12 months 
6 KUWAIT 183 days/12 months 183 day/calender year 
7 MALAYSIA 183 days/calender year 183 day/calender year 
8 MAURITIUS 183 days/12 months 183 day/12 months 
9 SELANDIA BARU 90 days/12 months 183 day/12 months 
10 PAKISTAN 90 days /12 months 90 day /12 months 
11 REPUBLIC OF KOREA 90 days/calender year 183 day/12 months 
12 SAUDI ARABIA** - - 
13 SINGAPURA 90 days/12 months 183 day/calender year 
14 AFRIKA SELATAN 120 days/12 months 183 day/12 months 
15 SRILANKA 90 days/12 months 90 day/12 months 
16 SURIAH 183 days/12 months 183 day/12 months 
17 TAIWAN 183 days/taxable year 183 day/taxable year 
18 THAILAND 183 days/fiskal year 183 day/fiscal year 
19 PHILIPINA 183 days/calender year 183 day/calender year 
20 TUNISIA 120 days/taxable year 183 day/calender year 
21 AMERIKA SERIKAT 120 days/12 months 120 day/12 months 
22 UZBEKISTAN 90 days/12 months 183 day/12 months 
23 UNI EMIRAT ARAB fixed base 183 day/fiskal year 
24 VIETNAM 90 days/12 months 90 day/12 months 
25 AUSTRIA 90 days/12 months 183 day/12 months 
26 BELANDA (Pasal 11) 91 days/12 months 183 days/12 months 
27 BELGIA fixed base 183 days/12 months 
28 BULGARIA 91 days/taxable year 183 days/taxable year 
29 CEKO 91 days/taxable year 183 days/12 months 
30 DENMARK 91 days/12 months 183 days/12 months 
31 FINLANDIA 90 days/12 months 183 days/12 months 
32 HUNGARIA 90 days/12 months 183 days/12 months 
33 INGGRIS 91 days/12 months 183 days/12 months 
34 ITALIA 90 days/12 months 183 days/fiskal year 
35 JERMAN 120 days/fiskal year 183 days/fiskal year 
36 UKRAINA 183 days/12 months 183 days/calender year 
37 TURKI 183 days/12 months 183 days/12 months 
38 SWISS 183 days/12 months 183 days/12 months 
39 SWEDIA 90 days/12 months 183 days/12 months 
40 RUMANIA 120 days/12 months 183 days/12 months 
41 POLANDIA 91 days/taxable year 183 days/taxable year 
42 PRANCIS Fixed base  
43 NORWEGIA 90 days/12 months 183 days/12 months 
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44 LUXEMBURG 91 days/taxable year 183 days/taxable year 
 
PENGELOMPOKAN BUT 
 
 Menurut Prof. DR. Gunadi 1, BUT dikelompokkan menjadi sebagai 
berikut : 
1. BUT Fasilitas (Assets); 
2. BUT Aktivitas; 
3. BUT Keagenan; 
4. BUT Perusahaan Asuransi; 

 
BUT fasilitas fisik meliputi : 

Ø Tempat kedudukan manajemen; 
Ø Cabang perusahaan; 
Ø Kantor perwakilan; 
Ø Gedung kantor; 
Ø Pabrik; 
Ø Bengkel; 
Ø Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran 

yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; 
Ø Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. 
 
BUT Aktivitas 

Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; Pemberian jasa dalam 
bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih 
dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 
 
 
BUT Keagenan 

Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 
bebas; 

 
BUT Perusahaan Asuransi 

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 
menanggung risiko di Indonesia. 

   
1 Gunadi, Pajak Internasional, FE UI, 1997, hal 27. 
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Dalam Model Organization for Economic Cooperation and Development 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (OECD P3B), terdapat pasal non 
diskriminasi, sehingga BUT meskipun cabang dari luar negeri, pemenuhan 
kewajiban perpajakannya harus diperlakukan seperti badan atau subjek pajak 
dalam negeri lainnya. 

 
2. PENGHASILAN DAN BIAYA BUT 
 

BUT merupakan perusahaan yang memiliki pusat di luar negeri, namun 
untuk BUT nya sendiri diperlakukan sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri. 
Sebagaimana perusahaan pada umumnya di dalam negeri, setiap penghasilan 
yang diterima BUT tidak selamanya Obyek Pajak. Yang menjadi Obyek Pajak 
bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut: 
a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang 

dimiliki atau dikuasai; 
b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau 

pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau 
yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia; 

c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 Undang-undang PPh 
yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan 
efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan 
penghasilan yang dimaksud.  

Atas penghasilan kantor pusat yang digabung ke BUT Indonesia, jika 
telah dilakukan pemotongan oleh pihak lain, maka PPh Pasal 26 yang telah 
dipotong tersebut dapat dikreditkan atau menjadi tidak final. (berdasarkan atas 
pasal 26 ayat 5 huruf a Undang-undang PPh). 

Sedangkan biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan 
bruto atas obyek BUT adalah sebagai berikut : 
a. Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan usaha BUT. 
b. Biaya-biaya yang terkait sehubungan dengan penghasilan dari kantor pusat 

yang penghasilannya dihitung kembali di BUT. 
c. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan 

sebagai biaya adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan 
BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak No.62/PJ./1995. 

d. Biaya administrasi tersebut maksimal sebanding dengan besarnya 
peredaran usaha BUT di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha 
perusahaan di seluruh dunia. 

 

Dengan demikian dibutuhkan laporan keuangan konsolidasi yang 
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meliputi seluruh usaha atau kegiatan diseluruh dunia untuk tahun pajak yang 
bersangkutan dan harus diaudit oleh Akuntan Publik yang mengungkapkan 
rincian peredaran usaha perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi 
yang dibebankan pada masing-masing BUT di negara tempat BUT tersebut 
berada.  

 

Pembayaran kantor pusat yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang 
penghasilan bruto adalah :  
a. Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, 

atau hak-hak lainnya; 
b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; 
c. Bunga kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan; 
d. Berdasarkan atas SE-08/PJ.42/2000, tanggal 18 April 2000 menegaskan 

bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang terjadi 
akibat fluktuasi nilai rupiah pada perkiraan hutang kepada kantor pusat 
suatu Bentuk Usaha Tetap tidak diperbolehkan untuk dibebankan sebagai 
biaya atau diakui sebagai penghasilan bagi BUT yang bersangkutan; 

e. Pembayaran yang diterima atas Imbalan, Bunga dan Royalti yang diterima 
oleh Kantor Pusat tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga 
yang berkenaan dengan usaha perbankan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, katagori penghasilan yang dimasukkan ke 
dalam BUT adalah sebagai berikut : 
a. Berdasarkan penghasilan dimana dia peroleh labanya. 
b. Berdasarkan penarikan penghasilan kantor pusat ke BUT di Indonesia, 

apabila terjadi usaha yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang 
dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, hal ini agar tidak terjadi 
pengelakan pajak yang timbul akibat penghasilan dari Indonesia. 

c. Dikenakan withholding tax PPh Pasal 26, atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara 
BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang 
dimaksud.  
Hal ini dilakukan, agar pembayaran dividen, royalti, bunga dan imbalan 
jasa lainnya, tidak dimanfaatkan sebagai dividen terselubung, sehingga 
tetap dikenakan PPh Pasal 26, namun bukan merupakan obyek BUT di 
Indonesia. Untuk usaha perbankan karena terdapat hubungan efektif antara 
obyek bunga dengan usaha perbankan, maka atas PPh Pasal 26 yang telah 
dipotong dan disetor oleh BUT Indonesia dapat dikreditkan pada PPh 
terutang akhir tahun dalam BUT-nya, sedangkan penghasilan bunga 
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tersebut menjadi obyek pajak di BUT Indonesia. 
 

Dibawah ini, dibuat matrik untuk mempermudah cakupan atas BUT dan 
aspek pemajakannya : 

 

NO NEGARA KEGIATAN 
DARI BUT 

PENJUALAN 
BARANG 

YANG SAMA 

KEGIATAN 
LAIN YANG 

SAMA 

PAJAK ATAS 
LABA AFTER 

TAX PADA 
BUT 

1 AUSTRALIA YA YA YA 15% 
2 CANADA YA YA YA 15% 
3 INDIA YA YA TIDAK 10% 
4 JAPAN YA TIDAK  TIDAK 10% 
5 JORDAN YA YA YA - 
6 KUWAIT YA YA YA 10% 
7 MALAYSIA YA YA YA 12.5% 
8 MAURITIUS YA TIDAK TIDAK 10% 
9 NEW ZELAND YA YA YA 0% 
10 PAKISTAN YA YA YA 10% 
11 REPUBLIC OF 

KOREA 
YA YA YA 10% 

12 SAUDI 
ARABIA** 

- - - - 

13 SINGAPORE YA TIDAK TIDAK 15% 

14 SOUTH 
AFRIKA YA YA YA - 

15 SRILANKA YA YA YA 20% 
16 SURIAH YA YA YA 10% 
17 TAIWAN YA YA TIDAK 5% 
18 THAILAND YA YA YA 20% 
19 PHILIPINA YA YA YA 20% 
20 TUNISIA YA YA YA 12% 
21 USA  YA YA YA 10% 
22 UZBEKISTAN YA YA YA 10% 
23 UEA YA YA YA 5% 
24 VIETNAM YA YA YA 10% 
25 AUSTRIA YA YA YA 12% 
26 BELANDA  

(Pasal 11) 
YA YA YA  

9% 
27 BELGIA YA YA YA 15% 
28 BULGARIA YA TIDAK TIDAK 15% 
29 CEKO YA YA YA 12,5% 
30 DENMARK YA YA YA 15% 
31 FINLANDIA YA YA YA 15% 
32 HUNGARIA YA YA YA 0% 
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33 INGGRIS YA TIDAK TIDAK 10% 
34 ITALIA YA YA YA 12% 
35 JERMAN YA TIDAK TIDAK 10% 
36 UKRAINA YA YA YA 10% 
37 TURKI YA TIDAK TIDAK 15% / 10% 
38 SWISS YA TIDAK TIDAK 10% 
39 SWEDIA YA YA YA 15% 
40 RUMANIA YA YA YA 12,5% 
41 POLANDIA YA YA YA 10% 
42 PRANCIS YA TIDAK TIDAK 10% 
43 NORWEGIA YA YA YA 15% 
44 LUXEMBURG YA YA YA 10% 

 

 
PERHITUNGAN PAJAK BUT 

Penggabungan atau konsolidasi dari usaha BUT dilakukan dalam tahun 
pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis). (KMK 
639/KMK.04/1994 dan Kep-DJP No.62/PJ./1995). 

Penghitungan laba bersih setelah pajak diperlakukan berbeda dengan 
usaha dalam negeri, karena masih terkait dengan Subyek Pajak Luar Negeri. 
Penghasilan setelah pajak apabila di transfer ke luar negeri diterapkan tarif 
20% x Penghasilan bruto, atau mengacu ketentuan P3B.  

Atas Penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh Badan usaha BUT 
pada akhir tahun pajak yang ditanamkan kembali di Indonesia, tidak 
dikenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 4 UU PPh dan 
Keputusan  Menteri  Keuangan No.602/KMK.04/1994 Jo. KMK 
113/KMK.04/2002, dengan  syarat: 
a. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada 

perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri 
atau peserta pendiri; dan 

b. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-
lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau 
diperolehnya penghasilan tersebut; dan 

c. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat 
penanaman dilakukan berproduksi komersiil; 

d. Wajib memberitahukan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang 
dilakukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan 
PPh tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan. 

 

JENIS BUT DAN KETENTUAN PERPAJAKANNYA DI INDONESIA 
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Perbankan 
Disamping biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang sesuai pasal 5 

UU PPh dan Kep-DJP 62/PJ./1995, untuk perbankan, berdasarkan  Undang-
undang PPh Pasal 9 ayat 1 huruf c, berhak atas pengurang lainnya berupa 
biaya cadangan piutang yang tidak tertagih dapat dibebankan sebagai biaya, 
hal ini diatur juga dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 
68/KMK.04/1999 jo. Nomor 204/KMK.04/2000. menjelaskan sebagai berikut 
: 

Besarnya Cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah 
sebagai berikut : 
Ø Lancar, dalam perhatian khusus, dan kurang lancar adalah sebagai 

berikut : 
∗ 0,25% s.d 1% yang tergolong lancar. 
∗ 1.25% s.d 5% perhatian khusus. 
∗ 3,75% s.d 15% kurang lancar 

Ø Diragukan dan Macet 
∗ 50% dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi 

nilai agunan yang dikuasai. 
∗ 100% dari kredit yang digolongkan macet  yang masih tercatat 

dalam pembukuan bank setelah dikurangi nilai agunan yang 
dikuasai. 

 
Pengertian Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sesuai dengan 

pengertian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia 
No.31/KEP/DIR/1998 tentang kualitas aktiva produktif. 

 
Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 

dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dalam hal cadangan 
piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup 
kerugian tersebut, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan 
sebagai penghasilan, sebaliknya jika jumlah cadangan tersebut tidak 
mencukupi maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. 
 
Angsuran PPh 25 

Cara mengangsur PPh 25 Bank diatur tersendiri oleh Keputusan Menteri 
Keuangan No.522/KMK.04/2000, dihitung atas dasar laba triwulan yang 
disetahunkan. 
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Perlakuan penerimaan atas bunga 
Pembayaran bunga kepada bank tidak dilakukan pemungutan pajak yang 

artinya  dihitung dalam penghasilan laba rugi fiskal. Hal ini diatur dalam Pasal 
23 ayat 4 UU PPh, PP 131 tahun 2000, dan PP 139 tahun 2000. 

 
Pelayaran dan Penerbangan Internasional. 
i). Usaha Jasa Pelayaran 
 Berdasarkan SE-29/Pj.4/1996 dan KMK No. 416/KMK.04/1996 tentang 

PPh terhadap Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri. 
Ø Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang 

bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di 
Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang 
didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal 
pihak lain. 

Ø Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan Pajak 
Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 

Ø Penghasilan yang menjadi Obyek PPh meliputi: 
 Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari 

pengangkutan orang dan/barang termasuk penyewaan kapal yang 
dilakukan dari : 
ü Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia; 
ü Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia; 
ü Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; 
ü Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. 

Ø Berdasarkan KMK No. 416/KMK.04/1996, Norma perhitungan khusus 
penghasilan neto = 4% dari Penghasilan bruto. Besarnya PPh terutang  
= 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.  
Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa 
uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. 

Ø Tata cara Pelunasan PPh: 
a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan 

atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar 
atau terutang hasil tersebut wajib: 
ü Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau 

terutangnya imbalan atas nilai pengganti, sebesar 1,2% dari 
biaya carter; 
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ü Memberikan bukti pemotongan PPh Penghasilan perusahaan 
pelayaran dalam negeri (final) kepada pihak yang menerima 
atau memperoleh penghasilan; 

ü Menyetor PPh terutang ke bank persepsi/kantor pos selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan 
pembayaran dengan SSP; 

ü Melaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan 
berikutnya setelah pembayaran/terutangnya imbalan dengan 
lampiran : lembar ke-3 SSP dan lembar ke-2 bukti potong final. 

b.  Dalam hal penghasilan diperoleh selain dari perjanjian persewaan 
maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran  dalam negeri wajib : 
ü menyetor PPh yang terutang ke bank/kantor pos selambat-

lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima 
penghasilan, dengan SSP Final dan melaporkannya ke KPP 
tanggal 20 bulan berikutnya. 

Ø Dalam hal WP membayar pajak di luar negeri atas penghasilan yang 
diterima dari pengangkutan orang termasuk penyewaan kapal (PPh 
Pasal 24), pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dapat 
diperhitungkan dengan PPh terutang di Indonesia, untuk masing-masing 
negara setinggi-tingginya 1.2% dari penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya di luar negeri tersebut.   

 
 Contoh Penghitungan Usaha Jasa Pelayaran Dalam Negeri 

ü PT Suka membayar sewa kapal untuk mengangkut barang sejumlah 
10 Ton dengan jumlah penumpang 10 orang ke PT Mau, misal biaya 
seluruhnya yang harus diikeluarkan PT Suka Rp 5.000.000.000, 
maka besarnya PPh pasal 15 yang dipotong oleh PT Suka  dan 
disetorkan ke kas negara dalah 1,2% x Rp 5.000.000.000 = 
Rp.60.000.000. 

ü Tarif efektif 1,2 % dari penghasilan bruto yang berasal dari 30 % x 6 
%  

ü Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan 
ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 

ii). Usaha Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri 
 Berdasarkan SE-32/PJ.4/1996 dan KMK No. 417/KMK.04/1996, tentang 

Norma perhitungan khusus penghasilan netto bagi WP yang bergerak 
dibidang usaha pelayaran dan atau penerbangan luar negeri 
Ø Wajib Pajak yang dicakup dalam KMK No.417/KMK.04/1996 adalah 

WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat 
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kedudukan di Luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk 
Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 

Ø Peredaran bruto WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar 
negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau 
nilai uang dari pengangkutan    orang dan/atau barang yang dimuat dari 
suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di Indonesia dan/atau dari 
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.  

Ø Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang 
diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan 
luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari 
pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. 

Ø Besarnya Norma penghasilan netto bagi WP perusahaan pelayaran 
dan/atau penerbangan luar negeri sebesar = 6 % dari Penghasilan bruto. 
Besarnya PPh yang wajib dilunasi WP (BUT) adalah = 2.64% dari 
peredaran bruto dan bersifat final. 

Ø Tata cara Pelunasan PPh: 
a.  Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan 

atau carter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencarter 
wajib : 
ü  memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau 

terutangnya imbalan atau nilai pengganti;  
ü memberikan bukti pemotongan PPh Penghasilan perusahaan 

pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri (final) kepada pihak 
yang menerima atau memperoleh penghasilan; 

ü menyetor PPh terutang ke bank persepsi/Kantor Pos selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan 
pembayaran dengan SSP; 

ü melaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan 
berikutnya setelah pembayaran/terutangnya imbalan dengan 
lampiran : lembar ke-3 SSP dan Lembar ke-2 bukti potong 
Final. 

b.  Dalam hal penghasilan diperoleh selain dari perjanjian persewaan 
maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran  dalam negeri wajib: 
ü menyetor PPh yang terutang ke bank/Kantor Pos selambat-

lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima 
penghasilan, dengan SSP Final dan melaporkannya ke KPP 
tanggal 20 bulan berikutnya. 
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Contoh Perhitungan Usaha Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar 
Negeri 
ü PT Suka Berlayar (BUT) mengangkut barang sejumlah 10 Ton 

dengan jumlah penumpang 10 orang untuk PT Mau Maju, jumlah 
biaya seluruhnya yang harus diikeluarkan oleh PT Mau Maju adalah 
sebesar Rp 5.000.000.000, maka besarnya PPh pasal 26 yang 
dipotong oleh PT Mau maju dan disetorkan ke kas negara dalah 
2,64% x Rp 5.000.000.000 = Rp.132.000.000. 

ü Tarif efektif 2,64 % dari penghasilan bruto yang berasal dari  
30 % x 6 % + {20%[ 6% - (30 % x 6 %)]} 

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan 
ke KPP paling lambat tanggal 20  bulan  berikutnya. 

 
Kantor Perwakilan Dagang Asing 

Berdasarkan KMK No. 634/KMK.04/1994 dan Kep-667/PJ./2001, 
tentang Norma perhitungan khusus penghasilan netto atas WP Luar Negeri 
yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah 1% dari nilai 
ekspor bruto, sehingga besarnya tarif efektif yang berlaku adalah 0,44% dari 
nilai ekspor bruto dan bersifat final, yang berasal dari 30% x 1% + {20% [1% 
- (30% x 1%)]}.  
Ø Ekspor Bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima 

atau diperoleh WP Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan 
dagang di Indonesia, dimana imbalan tersebut diterima dari penyerahan 
barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat 
kedudukan di Indonesia. 

Ø Cara menghitung perpajakan tersebut adalah: 
ü Rincian Ekspor Kantor Pusat kepada nama dan alamat importir di  

Indonesia, Nilai ekspor bruto kantor pusat untuk Indonesia; 
ü PPh Terutang adalah 0,44% x Nilai ekspor bruto. 

  
Contoh Perhitungan WP Badan Luar Negeri yang mempunyai kantor 
perwakilan dagang di Indonesia. 
ü Amroad Co. Jakarta, merupakan kantor perwakilan dagang Amroad 

Co. Ltd. Italia. Selama tahun pajak 2002 Amroad Co. Itali telah 
melakukan ekspor ke Indonesia melalui Amroad Co. Jakarta sebesar 
Rp.10.000.000.000, pendapatan yang diperoleh Amroad Co. Jakarta 
berupa Fee sebesar Rp.100.000.000, maka PPh yang harus disetor 
sendiri oleh Amroad Co Jakarta sebesar  

 0,44% x     Rp 10.000.000.000 = Rp. 44.000.000. 
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ü Tarif efektif 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final, yang 
berasal dari 30% x 1% +{20%[1% - (30% x 1%)]}. 

ü Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan 
ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 

 
 WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional dibidang 
produksi mainan anak-anak. 

Berdasarkan KMK No. 543/KMK.03/2002, tentang Norma perhitungan 
khusus penghasilan netto atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon 
internasional dibidang produksi mainan anak-anak adalah 7% dari jumlah 
seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya 
pemakaian bahan baku (direct material)  

WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional adalah 
WP badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan 
barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, 
petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang 
berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan WP. 
 
Perusahaan Asuransi 
 Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar kepada perusahaan 
asuransi di Luar negeri.  
 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.624/KMK.04/1994 serta 
Surat Edaran nomor 23/PJ./1995. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan 
Asuransi Luar Negeri Dikenakan tarif 20% dari penghasilan netto, dengan 
perkiraan penghasilan netto : 
Ø 50% dari Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. 

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

Ø 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%. 
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RANGKUMAN 
 
 Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, Bentuk Usaha 
Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : 
a. Tempat kedudukan manajemen; 
b. Cabang perusahaan; 
c. Kantor perwakilan; 
d. Gedung kantor; 
e. Pabrik; 
f. Bengkel; 
g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang 

digunakan untuk eksplorasi pertambangan; 
h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 
i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 
j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 
k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 
l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 
menanggung risiko di Indonesia. 

 
Kegiatan yang tidak dianggap Bentuk Usaha Tetap adalah  : 
a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk 

menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik 
perusahaan; 

b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik 
perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan; 

c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik 
perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan 
lain; 

d) pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk 
pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan 
keterangan bagi keperluan perusahaan; 
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e) pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk 
kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan. 

f) pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk 
setiap kegiatan-kegiatan gabungan dari yang disebut dalam sub-ayat (a) 
sampai (e), asal saja keseluruhan kegiatan di tempat usaha tertentu itu 
bersifat persiapan atau penunjang. 

g) Sebuah perusahaan dari satu Negara pihak pada persetujuan tidak akan 
dianggap mempunyai suatu BUT di Negara pihak pada persetujuan lainnya 
semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara lain 
tersebut melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri 
sendiri, sepanjang mereka bertindak dalam rangka usahanya yang lazim. 
Walaupun demikian, bilamana kegiatan agen seluruhnya atau hampir 
seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan itu, ia tidak akan dianggap 
sebagai agen yang berdiri sendiri dalam pengertian ayat ini. 

 
BUT merupakan cabang perusahaan, atau tempat kedudukan 

manajemen, kantor, pabrik, tempat kerja atau suatu hak penambangan dan 
kekayaan alam lainnya. Dalam pengertian ini juga termasuk proyek pembuatan 
gedung atau konstruksi yang dilakukan dan melewati tes waktu yang 
ditentukan dalam Undang-undang di negara domisili, di Indonesia diatur 
dalam Pasal 2 ayat 5 bahwa untuk dianggap BUT, apabila mereka melakukan 
kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 
sedangkan untuk pemberian jasa, waktu tes yang diberikan untuk menjadi 
BUT apabila jasa yang diberikan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 
bulan. 
 
BUT dikelompokkan menjadi sebagai berikut : 
a. BUT Fasilitas (Assets) 
b. BUT Aktivitas 
c. BUT Keagenan 
d. BUT Perusahaan Asuransi 
 
 
 
LATIHAN SOAL 
 
1. Sebutkan Jenis-jenis BUT di Indonesia? 
2. Apa perbedaan Bentuk Usaha Tetap dengan Tempat Usaha Tetap ? 
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3. Apakah setiap usaha di Indonesia harus ada time test untuk menentukan 
pemajakannya ? 

4. Apakah yang dimaksud dengan time test dalam P3B ? 
5. Apakah perbedaan time test antara UU PPh dengan P3B ? 
6. Apakah syarat-syarat BUT itu ? 
7. Bagaimana menghitung Laba BUT ? 
8. Bagaimana pemajakan atas BUT, dividen, bunga dan royalty ? 
9. Jelaskan pemajakan pekerja asing di Indonesia ? 
10. Apakah setiap pekerja asing itu pasti Subjek Pajak Luar Negeri? 
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