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Era globalisasi mendorong berkembangnya perusahaan multinasional. Batas-batas ekonomi 
antarnegara yang memudar mempermudah perusahaan dalam menentukan pilihan-pilihan 
bisnisnya dengan cara berinvestasi serta bertransaksi jual-beli antarnegara. Tingginya 
biaya produksi serta jenuhnya pasar domestik turut menjadi pemicu ekspansi perusahaan 
multinasional ke negara-negara lain. Umumnya negara yang dipilih adalah negara yang memiliki 
keunggulan biaya produksi (location saving) serta keunggulan pangsa pasar (market premium).

Pesatnya pertumbuhan perusahaan multinasional diikuti dengan semakin banyaknya transaksi 
intra-grup perusahaan multinasional (transaksi afiliasi). Transaksi yang terjadi antara pihak afiliasi 
tersebut antara lain transaksi penjualan, pembelian, pengalihan serta pemanfaatan harta berwujud, 
pemberian jasa intra-grup, pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud, pembayaran bunga, 
dan penjualan atau pembelian saham. Permasalahan utama pada transaksi afiliasi adalah penentuan 
harga transfer (transfer pricing). Motif yang digunakan oleh perusahaan grup dalam penentuan 
harga transfer transaksi afiliasi, antara lain minimalisasi pajak, repatriasi modal, risiko perbedaan 
mata uang, window dressing laporan keuangan perusahaan induk serta alasan bisnis lainnya.

Dalam penentuan harga transfer transaksi afiliasi, Wajib Pajak harus menerapkan prinsip kewajaran 
dan kelaziman usaha. Prinsip ini mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan 
antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam 
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi 
pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak pada transaksi afiliasi, Direktorat Jenderal Pajak, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, berwenang 
untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang 
sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang 
mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan 
kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode 
perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode 
biaya-plus, atau metode lainnya.1  Selain, itu Konsep Transfer Pricing juga diatur di dalam Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pelaksana lainnya.

Ortax Booklet Edisi Transfer Pricing ini berisi kumpulan dokumentasi peraturan terkait Transfer 
Pricing yang diterbitkan Pemerintah sampai dengan Bulan April 2018. Ortax Booklet disusun 
oleh tim Redaksi Ortax secara eksklusif, rapih dan sistematis yang ditujukan semata-mata untuk 
informasi belaka dan mempermudah pembaca dalam memahami peraturan Transfer Pricing.

April 2018

Ortax Team

 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 50/PJ/2013

PENDAHULUAN
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 18 ayat (4)
(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) 

huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila : 
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% 

(dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan 
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di 
antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah 
penguasaan yang sama;

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/
atau ke samping satu derajat.

Penjelasan Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu 
dengan yang lain yang disebabkan : 

a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau

b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula 
terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan. 

Huruf a 

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan 
modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A 
merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, PT A sebagai 
pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% 
(dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat 
hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, 
antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan. 

Huruf b       

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui 
manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah 
penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada 
dalam penguasaan yang sama tersebut. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” 
adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke 
samping satu derajat” adalah saudara.
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Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah 
mertua dan anak tiri, sedangkan “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 
satu derajat” adalah ipar.

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13430
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Pasal 2 Ayat (2)
(2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila : 

a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 
25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan 
antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau

b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah 
penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu 
derajat dan/atau ke samping satu derajat.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2)

Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu 
dengan yang lain yang disebabkan karena :

- faktor kepemilikan atau penyertaan;

- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula terjadi 
karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

a) Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa 
penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung 
ataupun tidak langsung.

 Contoh :

 Kalau PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B, pemilikan saham oleh PT A 
merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima 
puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung 
mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, 
antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. 

 Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT 
C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut di 
atas juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

b) Hubungan antara pengusaha seperti digambarkan pada huruf a dapat juga terjadi karena 
penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, kendatipun tidak terdapat 
hubungan kepemilikan.

 Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah 
penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan 
yang berada dalam penguasaan pengusaha yang sama tersebut.

c) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat 
adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 
ke samping satu derajat adalah kakak dan adik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009
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 Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah 
mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke 
samping satu derajat adalah ipar.

 Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka 
hubungan antara suami istri tersebut termasuk dalam pengertian hubungan istimewa menurut 
Undang-Undang ini.

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964
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Pasal 8

(1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan 
satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan: 
a. usaha;
b. pekerjaan; atau
c. kepemilikan atau penguasaan.

(2) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima, dapat terjadi apabila 
terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak.

(3) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima terjadi 
apabila terdapat hubungan yang berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan 
secara langsung atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut.

(4) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan 
antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf c terjadi apabila terdapat: 
a. penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
b. hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penjelasan Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” adalah Wajib Pajak pemberi dan Wajib 
Pajak penerima bantuan atau, sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang 
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dan atau harta hibahan.

Ayat (2)

Transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak adalah berupa pembelian, penjualan, 
atau pemberian imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Ayat (3)

Contoh hubungan berkenaan dengan pekerjaan:

1. Tuan B merupakan direktur PT X dan Tuan C merupakan pegawai PT X. Dalam hal ini, antara 
PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C terdapat hubungan pekerjaan langsung. Jika Tuan B 
dan/atau Tuan C menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan 
atau sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi yang menerima karena 
antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C mempunyai hubungan pekerjaan langsung.

2. Tuan A bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi dari perusahaan asuransi PT X. Meskipun 
Tuan A tidak berstatus sebagai pegawai PT X, namun antara PT X dan Tuan A dianggap 
mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung. Jika Tuan A menerima bantuan atau 
sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan 
objek Pajak Penghasilan bagi pihak yang menerima karena antara PT X dan Tuan A mempunyai 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
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hubungan pekerjaan tidak langsung.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh: 

1. Penguasaan manajemen secara langsung:

 Tuan A dan Tuan B, adalah direktur PT X, sedangkan Tuan C adalah komisaris X. Selain 
itu, Tuan C juga menjadi direktur di PT Y, dan Tuan B sebagai komisaris di PT Y. 

 Tuan B Junior adalah direktur PT AA, sedangkan Tuan E sebagai komisaris PT AA. Tuan B 
Junior adalah anak dari Tuan B yang menjadi direktur PT X dan komisaris PT Y. 

 Dalam contoh di atas, antara PT X dan PT Y mempunyai hubungan penguasaan manajemen 
secara langsung, karena Tuan B selain bekerja sebagai direktur di PT X juga bekerja 
sebagai komisaris PT Y. Di samping itu, Tuan C selain bekerja sebagai komisaris di PT X 
juga bekerja sebagai direktur di PT Y. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari 
PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak 
bagi pihak yang menerima.

 Demikian pula antara PT Y dan PT AA mempunyai hubungan penguasaan manajemen 
secara langsung, karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B (ayah) yang bekerja 
sebagai komisaris di PT Y dengan Tuan B Junior (anak) yang bekerja sebagai direktur di 
PT AA.

 Jika PT AA menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan 
atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima.

 Jika Tuan B.Jr (anak) menerima bantuan atau sumbangan atau harta hibahan dari Tuan 
B (ayah) maka bantuan atau sumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dari 
objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-
Undang Pajak Penghasilan, karena yang mempunyai hubungan penguasaan manajemen 
adalah antara PT Y dengan PT AA, bukan antara Tuan B (ayah) dan Tuan B Junior (anak).

 Dengan demikian, hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang 
pengurusnya sama atau memiliki hubungan keluarga. Sedangkan antara pengurus dalam 
entitas tersebut tidak memilki hubungan penguasaan.

2. Penguasaan manajemen secara tidak langsung:

 Tuan O adalah direktur PT AB, dan Tuan P sebagai komisaris PT AB. Tuan O dan Tuan 
P nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau 
mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan PT X, misalnya berwenang 
menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya 
walaupun Tuan O dan/atau Tuan tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang 
tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan PT X.

 Dalam contoh di atas, antara PT AB dan PT X mempunyai hubungan penguasaan 
manajemen secara tidak langsung. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT 
AB atau sebaliknya maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi 
pihak yang menerima.

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14538
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Pasal 10

(1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain 
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program 
aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan 
atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan 
dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan 
kelaziman usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2)  dan tata cara pengelolaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.

Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hubungan istimewa” adalah hubungan istimewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Tahun 1984 dan 
perubahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14931
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  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140/PMK.03/2010

TENTANG

 PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN
        PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN
         YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG

   MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT
                KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA

              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

             MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 diatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui 
pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat 
ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang 
bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat 
ketidakwajaran penetapan harga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 18 ayat (3e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Wajib Pajak sebagai Pihak yang 
Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang 
Dibentuk untuk Maksud Demikian (special purpose company) yang Mempunyai Hubungan Istimewa 
Dengan Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga;

Mengingat  :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

       MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA 
MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG 
DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 
DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008.

2. Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 
Pajak Penghasilan, atau hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra yang 
berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan RI :
140/PMK.03/2010
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Pasal 2

(1) Pembelian saham atau aktiva Wajib Pajak badan dalam negeri oleh suatu pihak atau badan yang 
dibentuk khusus untuk maksud demikian (special purpose company) dapat ditetapkan sebagai 
pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya sebagai pihak yang sebenarnya 
melakukan pembelian dimaksud sepanjang:
a. Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan 

pembelian tersebut mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak atau badan yang dibentuk 
untuk maksud melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan (special purpose company); 
dan

b. Terdapat ketidakwajaran penetapan harga pembelian.
(2) Saham atau aktiva perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Saham atau aktiva yang sebelumnya dimiliki dan/atau dijaminkan oleh Wajib Pajak dalam 
negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan 
dengan perjanjian utang piutang; atau

b. Aktiva yang merupakan aset kredit (piutang) kepada Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan 
sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang 
piutang.

(3) Pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan 
(special purpose company) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak atau badan yang 
tidak mempunyai substansi usaha dan yang dibentuk oleh Wajib Pajak dalam negeri yang bertujuan 
antara lain untuk membeli saham atau aktiva Wajib Pajak dalam negeri lainnya.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2010
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan  di  Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

        BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 386

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14373



Edisi Transfer Pricing | April 201812

www.ortax.org

  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 240/PMK.03/2014

TENTANG

          TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
     (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE)

             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 diatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintah 
negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; 

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia 
dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra diatur mengenai Prosedur Persetujuan Bersama 
(Mutual Agreement Procedure); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure); 

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia 5268); 

       MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA 
(MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE). 

 BAB I 
   KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 
1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 

2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah 
Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. 

3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara 
Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk mencegah terjadinya 
pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. 

4. Otoritas Pajak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya disebut Otoritas Pajak 
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah otoritas perpajakan pada negara mitra atau otoritas perpajakan 

Peraturan Menteri Keuangan RI :
240/PMK.03/2014
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pada yurisdiksi mitra yang berwenang melaksanakan ketentuan dalam P3B. 
5. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang selanjutnya disebut MAP adalah 

prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 
penerapan P3B. 

6. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh pejabat yang 
berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B 
sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan. 

7. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan. 

8. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya atau Pasal 2 
ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 

9. Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing yang selanjutnya disebut Transfer Pricing adalah 
penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

10. Penyesuaian Lanjutan (Corresponding Adjustment) yang selanjutnya disebut Penyesuaian Lanjutan 
adalah penyesuaian penghasilan kena pajak Wajib Pajak suatu negara atau yurisdiksi oleh otoritas pajak 
negara atau yurisdiksi tersebut sebagai akibat koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh otoritas 
pajak negara atau yurisdiksi lainnya (primary adjustment) sehingga alokasi penghasilan pada kedua 
negara atau yurisdiksi tersebut konsisten, dengan tujuan untuk menghilangkan pengenaan pajak 
berganda.

11. Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah permintaan Penyesuaian 
Lanjutan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

12. Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah 
permintaan Penyesuaian Lanjutan dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada 
Direktorat Jenderal Pajak. 

13. Dual Residence adalah kondisi subjek pajak yang pada saat bersamaan dianggap menjadi subjek pajak 
dalam negeri di dua negara atau yurisdiksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku di masing-masing negara atau yurisdiksi dimaksud. 

14. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) yang selanjutnya disebut APA adalah 
perjanjian tertulis antara: 
a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau 
b. Direktur Jenderal Pajak dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang 

melibatkan Wajib Pajak, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan 
perubahannya untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar 
dimuka.

BAB II 
     RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) MAP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 
(2) MAP yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang atau 
competent authority di Indonesia. 

(3) MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam 
P3B yang berlaku efektif sebelum, sejak, atau setelah berlakunya Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 

(1) Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh: 
a. Wajib Pajak melalui Direktur Jenderal Pajak; 
b. Direktur Jenderal Pajak; atau 
c. Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, 
dalam batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana ditetapkan dalam P3B. 

(2) Wajib Pajak yang dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a adalah Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yaitu subjek pajak dalam negeri yang 
menerima atau memperoleh penghasilan dan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 
Penghasilan 1984 dan perubahannya. 

Pasal 4 

(1) Permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan dalam batas 
waktu terhitung sejak saat pemberitahuan pertama mengenai tindakan yang menimbulkan pengenaan 
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pajak yang tidak sesuai dengan P3B sampai dengan berakhirnya batas waktu dimaksud sesuai ketentuan 
dalam P3B. 

(2) Untuk permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Otoritas Pajak 
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, saat 
pemberitahuan pertama mengenai tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai 
dengan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. tanggal surat ketetapan pajak; 
b. tanggal bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan; atau 
c. saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Pasal 5 

(1) Permintaan pelaksanaan MAP oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diajukan 
bersamaan dengan permohonan Wajib Pajak untuk mengajukan: 
a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang; 
b. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang; atau 
c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang. 
(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengajukan secara bersamaan dengan 

permintaan pelaksanaan MAP oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu: 
a. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP melalui 

Direktur Jenderal Pajak; 
b. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang terkait dengan 

permintaan pelaksanaan MAP oleh Direktur Jenderal Pajak; atau 
c. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang terkait dengan 

permintaan pelaksanaan MAP oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 
(3) Permintaan pelaksanaan MAP tidak dapat diajukan dalam hal sidang telah dicukupkan oleh Pengadilan 

Pajak atas surat ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP. 

Pasal 6 

Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP dan pelaksanaan MAP: 
a. tidak menunda kewajiban membayar pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam surat 

ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan; dan 

b. tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. 

BAB III 
PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP YANG DIAJUKAN OLEH 
    WAJIB PAJAK MELALUI DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

Pasal 7 

(1) Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP kepada Direktur Peraturan Perpajakan II 
atas:
a. tindakan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang mengakibatkan atau akan 

mengakibatkan pengenaan pajak berganda terhadap Wajib Pajak dalam negeri Indonesia, 
sebagai akibat praktik Transfer Pricing yang dilakukan dengan Wajib Pajak Negara Mitra atau 
Yurisdiksi Mitra;. 

b. tindakan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang mengakibatkan atau akan 
mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B, sehubungan dengan 
keberadaan atau penghasilan bentuk usaha tetap di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang 
dimiliki Wajib Pajak dalam negeri Indonesia; 

c. permasalahan Dual Residence; atau 
d. penerapan ketentuan yang tidak sesuai dengan P3B sehubungan dengan penghasilan yang 

bersumber dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, termasuk pemotongan atau pemungutan 
pajak oleh Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

(2) Wajib Pajak yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menyampaikan informasi sebagai berikut: 
a. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, dan jenis usaha Wajib Pajak dalam negeri Indonesia 

yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP; 
b. nama dan identitas pendukung dari Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

yang terkait transaksi Transfer Pricing, antara lain nomor identitas Wajib Pajak dan surat 
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keterangan domisili; 
c. nama dan identitas pendukung dari Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang 

melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam 
negeri Indonesia yang mengajukan permintaan MAP, antara lain nomor identitas Wajib Pajak 
dan surat keterangan domisili; 

d. Tahun Pajak dan/atau Masa Pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP; 
e. tindakan yang telah dilakukan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau oleh 

Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan 
P3B;

f. penjelasan mengenai transaksi yang telah dilakukan koreksi oleh Otoritas Pajak Negara Mitra 
atau Yurisdiksi Mitra, yang meliputi substansi transaksi, nilai koreksi, dan dasar dilakukannya 
koreksi; dan 

g. pendapat Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atas penerapan ketentuan dalam P3B sehubungan 
dengan tindakan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada 
huruf f. 

(3) Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
b. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau wakilnya yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang; dan 
c. dalam hal ditandatangani oleh kuasa, dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang. 

Pasal 8 

(1) Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti pengajuan permintaan pelaksanaan MAP, mengenai 
pemenuhan:
a. ketentuan terkait batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf a dan Pasal 4 ayat (1); dan 
b. ketentuan Pasal 7. 

(2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Peraturan Perpajakan II 
dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan 
permintaan pelaksanaan MAP, termasuk meminta dokumen pendukung dan informasi lain yang 
diperlukan.

Pasal 9 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 permintaan pelaksanaan 
MAP dapat dilaksanakan, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan: 
a. surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan 

pelaksanaan MAP, bahwa permintaan pelaksanaan MAP telah lengkap dan permintaan dimaksud 
akan disampaikan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan 

b. surat permintaan pelaksanaan MAP kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 
(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 permintaan pelaksanaan 

MAP tidak dapat dilaksanakan, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan surat penolakan 
permintaan pelaksanaan MAP kepada Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan 
pelaksanaan MAP, beserta alasannya. 

Pasal 10 

(1) Terhadap permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diterima 
oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan: 
a. pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa permintaan pelaksanaan 

MAP telah diterima oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan akan dilakukan 
pelaksanaan MAP; dan 

b. usulan pembentukan tim pelaksanaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak. 
(2) Dalam hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditolak oleh 

Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta 
penjelasan lebih lanjut atas alasan penolakan tersebut. 

(3) Dalam hal Direktur Peraturan Perpajakan II dapat menerima alasan penolakan oleh Otoritas Pajak 
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan surat penolakan 
pelaksanaan MAP kepada Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan 
pelaksanaan MAP, beserta alasannya. 
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Pasal 11 

(1) Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mencabut permintaan pelaksanaan MAP dimaksud paling lambat 
sebelum diperoleh Persetujuan Bersama. 

(2) Pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Direktur Peraturan Perpajakan II, dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
b. disampaikan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan MAP; 
c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau wakilnya yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang; dan 
d. dalam hal ditandatangani oleh kuasa, dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang. 

 BAB IV 
  PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP OLEH 
         DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

Pasal 12 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP atas hal yang dianggap perlu 
dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak. 

(2) Hal yang dianggap perlu dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. peninjauan ulang Persetujuan Bersama yang telah disepakati sebelumnya karena terdapat 

indikasi ketidakbenaran informasi atau dokumen yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri 
Indonesia dan/atau oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, termasuk karena 
terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap pada pelaksanaan MAP sebelumnya; 

b. penyampaian Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak; 
c. tindak lanjut permohonan APA dari Wajib Pajak di Indonesia; 
d. penafsiran atas suatu ketentuan tertentu dalam P3B yang diperlukan dalam pelaksanaan P3B 

yang bersangkutan; atau 
e. hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan P3B. 

(3) Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP atas hal yang dianggap perlu dan atas inisiatif Direktur 
Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan untuk menindaklanjuti 
permintaan pelaksanaan MAP dari WNI yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau 
Yurisdiksi Mitra yakni dalam hal WNI dimaksud dikenai pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang 
lebih berat dibandingkan dengan yang dikenai oleh Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada warga 
negaranya terkait kasus non diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B. 

(4) WNI yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menyampaikan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II mengenai informasi paling sedikit sebagai 
berikut:
a. nama, alamat, dan kegiatan usaha WNI yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP; 
b. tindakan atau pengenaan pajak yang telah dilakukan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan tindakan atau pengenaan pajak 
yang dilakukan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud kepada warga 
negaranya sendiri; dan 

c. tahun pajak dan/atau masa pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP. 
(5) Permintaan pelaksanaan MAP dari WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan 
b. ditandatangani oleh WNI yang bersangkutan, atau dalam hal ditandatangani oleh kuasa, 

dilampiri surat kuasa khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 

(1) Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti pemenuhan: 
a. ketentuan terkait batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b dan Pasal 4; dan 
b. ketentuan Pasal 12. 

(2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Peraturan Perpajakan II 
dapat meminta penjelasan lebih lanjut, termasuk meminta dokumen pendukung dan informasi lain yang 
diperlukan kepada: 
a. Wajib Pajak di Indonesia yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2); atau 
b. WNI yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
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ayat (3). 

Pasal 14 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 permintaan pelaksanaan 
MAP dapat dilaksanakan, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan: 
a. pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa akan dilakukan 

permintaan pelaksanaan MAP kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 
b. surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak di Indonesia yang terkait sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (2) atau kepada WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), 
bahwa permintaan pelaksanaan MAP telah lengkap; dan 

c. surat permintaan pelaksanaan MAP kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 
(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 permintaan pelaksanaan 

MAP tidak dapat dilaksanakan, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan surat permintaan 
pelaksanaan MAP tidak dapat dilaksanakan kepada WNI atau Wajib Pajak di Indonesia yang terkait 
dengan permintaan pelaksanaan MAP. 

Pasal 15 

(1) Terhadap permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang diterima 
oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan: 
a. pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa akan dilaksanakan MAP 

dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 
b. surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak di Indonesia yang terkait sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (2) atau kepada WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), 
bahwa akan dilaksanakan MAP dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan 

c. usulan pembentukan tim pelaksanaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak. 
(2) Dalam hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditolak oleh 

Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan alasan penolakan dimaksud tidak dapat diterima, 
Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta penjelasan lebih lanjut atas ditolaknya permintaan 
pelaksanaan MAP. 

(3) Dalam hal Direktur Peraturan Perpajakan II dapat menerima alasan penolakan oleh Otoritas Pajak 
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan: 
a. pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak tentang penolakan permintaan 

pelaksanaan MAP; dan/atau 
b. surat penolakan pelaksanaan MAP kepada Wajib Pajak di Indonesia yang terkait sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau kepada WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (3). 

Pasal 16 

(1) WNI yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 
dapat mencabut permintaan pelaksanaan MAP paling lambat sebelum diperoleh Persetujuan Bersama. 

(2) Pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Direktur Peraturan Perpajakan II, dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
b. disampaikan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan MAP; 
c. ditandatangani oleh WNI yang bersangkutan atau dalam hal ditandatangani oleh kuasa, 

dilampiri surat kuasa khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 BAB V 
      PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP YANG DIAJUKAN OLEH OTORITAS 

        PAJAK NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA 

Pasal 17 

(1) Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP 
kepada Direktur Peraturan Perpajakan II atas: 
a. surat ketetapan pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia, yang atas penetapan pajak dalam surat ketetapan pajak dimaksud dianggap tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam P3B, termasuk akibat koreksi Transfer Pricing yang dianggap 

tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B; 
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b. surat ketetapan pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak dalam negeri Indonesia terkait 
transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang atas 
penetapan pajak dalam surat ketetapan pajak dimaksud dianggap tidak sesuai dengan 
ketentuan dalam P3B, termasuk akibat koreksi Transfer Pricing yang dianggap tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam P3B; 

c. Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 
d. pemotongan atau pemungutan pajak oleh Wajib Pajak di Indonesia sehubungan dengan 

penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan 
dalam P3B; 

e. penafsiran ketentuan dalam P3B yang dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda atau 
penghindaran pajak; 

f. permasalahan Dual Residence; 
g. tindak lanjut permohonan APA dari Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi 

Mitra; atau 
h. pemajakan yang lebih berat yang dikenai terhadap Warga Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dibandingkan dengan yang dikenai terhadap 
WNI terkait kasus non diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B. 

(2) Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan menyampaikan informasi sebagai 
berikut:
a. nama dan identitas pendukung dari Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

terkait, atas pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf g; 

b. nama dan identitas pendukung dari Warga Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang menjadi 
Wajib Pajak dalam negeri Indonesia, atas pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf h; 

c. nama dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak di Indonesia yang terkait dengan permintaan 
pelaksanaan MAP; 

d. Tahun Pajak dan/atau masa pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP; dan 
e. tindakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau oleh Direktorat 

Jenderal Pajak yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B, atau penjelasan atas 
penafsiran Direktorat Jenderal Pajak terhadap ketentuan dalam P3B yang dapat menimbulkan 
pengenaan pajak berganda atau penghindaran pajak. 

(3) Dalam hal Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mengajukan permintaan pelaksanaan MAP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan kepada 
Wajib Pajak di Indonesia terkait mengenai adanya permintaan pelaksanaan MAP atas Permintaan 
Penyesuaian Lanjutan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

(4) Dalam hal Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mengajukan permintaan pelaksanaan MAP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan kepada 
Wajib Pajak di Indonesia terkait mengenai adanya permintaan pelaksanaan MAP sebagai tindak lanjut 
permohonan APA dari Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

Pasal 18 

(1) Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti pengajuan permintaan pelaksanaan MAP, mengenai 
pemenuhan:
a. ketentuan terkait batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c dan Pasal 4; dan 
b. ketentuan Pasal 17. 

(2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Peraturan Perpajakan II 
dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada: 
a. Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang mengajukan permintaaan pelaksanaan 

MAP;
b. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang terkait dengan 

permintaan pelaksanaan MAP, termasuk meminta dokumen pendukung dan informasi lain yang
diperlukan.

(3) Dalam hal permintaan pelaksanaan MAP terkait dengan transaksi Transfer Pricing, Direktur Peraturan 
Perpajakan II melakukan penelitian dalam P3B mengenai ada atau tidaknya ketentuan yang secara 
spesifik mengatur mengenai Penyesuaian Lanjutan, sebagai bahan pertimbangan dapat diterima atau 
tidaknya permintaan pelaksanaan MAP. 

(4) Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima sepanjang Wajib Pajak 
di Indonesia terkait mengajukan pelaksanaan MAP atas permasalahan yang sama kepada Direktur 
Peraturan Perpajakan II. 

(5) Pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g yang 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima dalam hal Wajib Pajak 
di Indonesia terkait juga mengajukan permintaan pelaksanaan APA atas permasalahan yang sama 
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kepada Direktur Jenderal Pajak. 

Pasal 19 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 permintaan pelaksanaan 
MAP dapat diterima, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan persetujuan secara tertulis 
pelaksanaan MAP kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 permintaan pelaksanaan 
MAP tidak dapat diterima, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan penolakan secara tertulis 
pelaksanaan MAP beserta alasannya kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

Pasal 20 

(1) Dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), 
Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan: 
a. pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa akan dilaksanakan MAP 

dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan 
b. usulan pembentukan tim pelaksanaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak. 

(2) Dalam hal permintaan pelaksanaan MAP diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), 
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan untuk Tahun Pajak dan/atau Masa Pajak yang 
sedang diproses dalam MAP. 

(3) Dalam hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan Wajib 
Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai pelaksanaan MAP kepada Wajib Pajak dalam 
negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dimaksud. 

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi informasi mengenai: 
a. tanggal diterimanya permintaan pelaksanaan MAP; 
b. nama dan identitas pendukung dari Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 

terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dan 
c. Tahun Pajak dan/atau Masa Pajak yang akan dibahas dalam pelaksanaan MAP. 

Pasal 21 

(1) Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dapat mencabut permintaan pelaksanaan MAP paling 
lambat sebelum diperoleh Persetujuan Bersama. 

(2) Pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Direktur Peraturan Perpajakan II, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Negara Mitra 
atau Yurisdiksi Mitra. 

 BAB VI 
                PELAKSANAAN MAP 

Pasal 22 

(1) Direktur Jenderal Pajak membentuk tim pelaksanaan MAP dengan mempertimbangkan usulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (1) huruf c, atau Pasal 20 
ayat (1) huruf b. 

(2) Tim pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk : 
a. melakukan penelitian atas hal-hal yang diajukan dalam permintaan pelaksanaan MAP; 
b. melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan 

permintaan pelaksanaan MAP atas permasalahan yang akan atau sedang dibahas dalam 
pelaksanaan MAP, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf a; 

c. melakukan pembahasan dengan WNI atau Wajib Pajak di Indonesia yang terkait dengan 
permintaan pelaksanaan MAP atas permasalahan yang akan atau sedang dibahas dalam 
pelaksanaan MAP, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf b; 

d. melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap 
di Indonesia yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP atas permasalahan yang akan 
atau sedang dibahas dalam pelaksanaan MAP, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c; 

e. melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, huruf c, atau huruf d, dalam hal diperlukan; 

f. melakukan pembahasan dengan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 
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g. meminta dokumen pendukung dan informasi lain yang diperlukan dari WNI atau Wajib Pajak 
di Indonesia yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP; 

h. melakukan penelitian ketentuan perpajakan dan kelaziman praktik secara internasional terkait 
permasalahan yang akan atau sedang dibahas dalam pelaksanaan MAP; 

i. meminta untuk dilakukan pertukaran informasi dalam rangka perpajakan kepada Otoritas Pajak 
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dalam hal diperlukan; 

j. meminta usulan dari unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal diperlukan; 
k. meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari pihak terkait lainnya, dalam hal 

diperlukan;
l. menyiapkan rekomendasi naskah posisi (position paper); 
m. meneliti perlu tidaknya dilakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak di Indonesia atas rancangan 

Persetujuan Bersama, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP atas hal yang dianggap perlu 
dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), atau 
atas penafsiran ketentuan dalam P3B yang dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda 
atau penghindaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e; 

n. menyiapkan kemungkinan dilakukannya penyesuaian kewajiban objek pajak lainnya 
(secondary adjustment) akibat Persetujuan Bersama terkait permasalahan Transfer Pricing, 
dalam hal diperlukan; dan 

o. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan. 

Pasal 23 

(1) Naskah posisi (position paper) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l merupakan posisi runding 
Direktorat Jenderal Pajak dalam MAP. 

(2) Tim pelaksanaan MAP menyampaikan rekomendasi naskah posisi (position paper) kepada Direktur 
Peraturan Perpajakan II. 

(3) Terhadap rekomendasi naskah posisi (position paper) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 
disetujui, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. 

Pasal 24 

(1) Direktur Jenderal Pajak membahas naskah posisi (position paper) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (2) bersama dengan tim quality assurance. 

(2) Tim quality assurance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh Direktur 
Jenderal Pajak dalam rangka penetapan naskah posisi (position paper). 

(3) Dalam pelaksanaan MAP, dengan mempertimbangkan pendapat Otoritas Pajak Negara Mitra atau 
Yurisdiksi Mitra dan keadaan yang sebenarnya dapat dilakukan perubahan naskah posisi (position 
paper, untuk melaksanakan ketentuan dalam P3B. 

(4) Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan usulan perubahan naskah posisi (position paper) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pajak. 

(5) Direktur Jenderal Pajak membahas usulan perubahan naskah posisi (position paper) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) bersama dengan tim quality assurance. 

Pasal 25 

(1) Pelaksanaan MAP dilakukan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II melalui konsultasi dengan Otoritas 
Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. pertemuan langsung; 
b. komunikasi secara elektronik; dan/atau 
c. korespondensi.

(3) Konsultasi berupa pertemuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh 
delegasi perunding Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin oleh Direktur Peraturan Perpajakan II yang 
bertindak sebagai pejabat yang berwenang atau competent authority di Indonesia. 

(4) Delegasi perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan 
mempertimbangkan usulan Direktur Peraturan Perpajakan II. 

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama dalam jangka 
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat konsultasi pertama kali dilakukan. 

(6) Dalam hal konsultasi dalam rangka pelaksanaan MAP belum menghasilkan Persetujuan Bersama dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jangka waktu konsultasi dapat diperpanjang 
berdasarkan kesepakatan antara Direktur Peraturan Perpajakan II dengan Otoritas Pajak Negara Mitra 
atau Yurisdiksi Mitra. 

(7) Saat konsultasi pertama kali dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah: 
a. tanggal surat dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang menyatakan bahwa 

permintaan pelaksanaan MAP dapat diterima, untuk permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b; 
b. tanggal surat dari Direktur Peraturan Perpajakan II yang menyatakan bahwa permintaan 

pelaksanaan MAP dapat diterima, untuk permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c; atau 

c. tanggal pertemuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang pertama kali 
antara Direktur Peraturan Perpajakan II dengan pejabat yang berwenang dari Otoritas Pajak 
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dalam hal pernyataan dapat diterimanya permintaan 
pelaksanaan MAP dilakukan tanpa melalui surat menyurat sebagaimana dimaksud pada huruf a 
atau huruf b. 

Pasal 26 

(1) Direktur Peraturan Perpajakan II dapat menghentikan pelaksanaan MAP dalam hal: 
a. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang diterbitkan 

surat ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang terkait dengan permintaan 
pelaksanaan MAP, tidak menyampaikan seluruh dokumen atau informasi yang diminta oleh tim 
pelaksanaan MAP; 

b. WNI yang terkait dengan permintaan pelaksanaan MAP tidak menyampaikan seluruh dokumen 
atau informasi yang diminta oleh tim pelaksanaan MAP; 

c. terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk memperoleh dokumen atau informasi yang 
diperlukan pada saat dilakukan konsultasi dalam rangka pelaksanaan MAP; 

d. terdapat indikasi kuat dan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak bahwa konsultasi 
dalam rangka pelaksanaan MAP tidak akan menghasilkan Persetujuan Bersama; 

e. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, WNI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16, atau Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21, mencabut permintaan pelaksanaan MAP; 

f. rancangan Persetujuan Bersama tidak disetujui oleh: 
(1) Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; 
(2) WNI yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra terkait 

permasalahan diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf b; atau 

(3) Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang terkait 
dengan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau 
huruf c. 

g. belum dihasilkan Persetujuan Bersama sampai dengan Putusan Banding diucapkan, apabila 
pelaksanaan MAP dilakukan bersamaan dengan proses banding. 

(2) Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang penghentian 
pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: 
a. Direktur Jenderal Pajak; dan 
b. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia, bentuk usaha tetap di Indonesia atau WNI terkait. 

BAB VII 
 PERSETUJUAN BERSAMA 

Pasal 27 

(1) Direktur Peraturan Perpajakan II berwenang untuk menyepakati Persetujuan Bersama berdasarkan 
naskah posisi (position paper). 

(2) Sebelum Direktur Peraturan Perpajakan II menyepakati Persetujuan Bersama, Direktur Peraturan 
Perpajakan II dan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra menyusun rancangan Persetujuan 
Bersama.

(3) Dalam hal permintaan pelaksanan MAP terkait dengan: 
a. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; 
b. WNI yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra terkait 

permasalahan diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf b; atau 

c. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang terkait dengan 
pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf c, 

Direktur Peraturan Perpajakan II harus terlebih dahulu memintakan konfirmasi kepada Wajib Pajak 
dalam negeri Indonesia, WNI yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, 
atau Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia bersangkutan, mengenai 
diterima atau tidaknya rancangan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Wajib Pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, WNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, atau Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap 
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di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menyampaikan konfirmasi secara tertulis 
mengenai diterima atau tidaknya rancangan Persetujuan Bersama kepada Direktur Peraturan 
Perpajakan II. 

(5) Direktur Peraturan Perpajakan II menyepakati Persetujuan Bersama dengan pejabat yang berwenang 
dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra setelah memperoleh konfirmasi diterimanya 
rancangan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian tim pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (2) huruf m, rancangan Persetujuan Bersama tidak perlu dimintakan konfirmasi kepada Wajib 
Pajak di Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II dapat menyepakati Persetujuan Bersama dengan 
pejabat yang berwenang dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

Pasal 28 

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai 
Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 serta tindak lanjut Persetujuan Bersama 
tersebut.

(2) Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada: 
a. unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan pelaksanaan MAP; 
b. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP, dalam 

hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; 
c. WNI yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra terkait 

permasalahan diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B, dalam hal permintaan pelaksanaan 
MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan/atau 

d. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang terkait dengan 
pelaksanaan MAP, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf c. 

Pasal 29 

(1) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama setelah surat ketetapan pajak 
diterbitkan tetapi: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan tetapi dicabut dan diterbitkan surat persetujuan pencabutan; 
c. diajukan keberatan tetapi tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dipertimbangkan; 
d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak 

benar; atau 
e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 

tetapi tidak memenuhi ketentuan, 
Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan atas surat ketetapan pajak secara jabatan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang. 

(2) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama dan Wajib Pajak mengajukan 
keberatan tetapi belum diterbitkan surat keputusan keberatan, Direktur Jenderal Pajak 
memperhitungkan Persetujuan Bersama tersebut dalam Surat Keputusan Keberatan. 

(3) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama setelah Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan tetapi tidak diajukan banding atau Wajib Pajak mengajukan 
banding tetapi dicabut, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan 
secara jabatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang. 

(4) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama yang menyebabkan pajak yang masih 
harus dibayar berkurang dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan atau permohonan 
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak tetapi belum diterbitkan surat keputusan atas 
permohonan dimaksud, Direktur Jenderal Pajak memperhitungkan Persetujuan Bersama dimaksud dalam 
surat keputusan atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat 
ketetapan pajak. 

(5) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama yang menyebabkan pajak yang masih 
harus dibayar bertambah dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan pajak 
tetapi belum diterbitkan surat keputusan atas permohonan dimaksud, Direktur Jenderal Pajak 
memperhitungkan Persetujuan Bersama dimaksud dalam surat keputusan atas permohonan pembetulan 
surat ketetapan pajak. 

(6) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama yang menyebabkan pajak yang masih 
harus dibayar bertambah dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 
surat ketetapan pajak tetapi belum diterbitkan surat keputusan atas permohonan dimaksud, Direktur 
Jenderal Pajak menolak permohonan tersebut dan melakukan pembetulan surat ketetapan pajak secara 
jabatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang dengan 
memperhitungkan Persetujuan Bersama. 

(7) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama yang menyebabkan pajak yang masih 
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harus dibayar berkurang setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, Direktur Jenderal Pajak melakukan 
pembetulan atas surat Keputusan tersebut secara jabatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang dengan memperhitungkan Persetujuan Bersama. 

(8) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama yang menyebabkan pajak yang masih 
harus dibayar bertambah setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan atas pengurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, Direktur Jenderal Pajak: 
a. melakukan pembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan 

Ketetapan Pajak secara jabatan; dan 
b. melakukan pembetulan surat ketetapan pajak secara jabatan dengan memperhitungkan isi 

persetujuan bersama. 
(9) Dalam hal Persetujuan Bersama berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan 

di Indonesia, dapat dilakukan tindak lanjut berdasarkan prosedur atau tata cara pengembalian pajak 
yang seharusnya tidak terutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Tahun Pajak yang sama 
dengan Tahun Pajak Persetujuan Bersama. 

Pasal 30 

Dalam hal pelaksanaan MAP tidak menghasilkan Persetujuan Bersama, berlaku surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan 
Pajak, atau Surat Keputusan Pembetulan. 

BAB VIII 
       DOKUMENTASI PROSES MAP DAN KERAHASIAAN 

Pasal 31 

Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan dokumentasi atas: 
a. laporan penelitian atas permintaan pelaksanaan MAP; 
b. laporan penelitian tim pelaksanaan MAP atas penyiapan usulan naskah posisi (position paper) dan 

perubahannya;
c. laporan pembahasan bersama Direktur Jenderal Pajak dan tim quality assurance dalam menentukan 

naskah posisi (position paper) dan perubahannya yang disampaikan kepada Direktur Peraturan 
Perpajakan II; 

d. naskah posisi (position paper) dan perubahannya; 
e. surat menyurat, termasuk surat menyurat elektronik; 
f. hasil rekaman digital atau elektronik; dan 
g. dokumen lainnya yang terkait. 

Pasal 32 

Dokumen yang dipergunakan sejak pengajuan permintaan pelaksanaan MAP sampai dengan penyelesaian atau 
dihentikannya proses pelaksanaan MAP diperlakukan secara rahasia sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang.

BAB IX 
  KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 33 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembentukan tim pelaksanaan MAP, tim quality 
assurance, delegasi perunding Direktorat Jenderal Pajak, dan penetapan naskah posisi (position paper), diatur 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 

 BAB X 
  KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permintaan pelaksanaan MAP yang telah: 
a. diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; atau 
b. diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, 
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diperoleh Persetujuan Bersama, dilakukan pemrosesan 
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lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

 BAB XI 
   KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Desember 2014 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Desember 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1952

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15662
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  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7/PMK.03/2015

TENTANG

          TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN
                  HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

             MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Wajib 
Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi 
antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berlaku selama suatu periode tertentu dan 
mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir; 

b. bahwa perjanjian antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan menghindari terjadinya kesalahan dalam rangka 
penentuan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing 
Agreement);

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 

       MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN 
HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT). 

BAB I 
   KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 

2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah 
Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. 

3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara 
Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya 

Peraturan Menteri Keuangan RI :
7/PMK.03/2015
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pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. 
4. Otoritas Pajak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya disebut Otoritas Pajak 

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah otoritas perpajakan pada Negara Mitra atau otoritas perpajakan 
pada Yurisdiksi Mitra yang berwenang melaksanakan ketentuan dalam P3B. 

5. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang selanjutnya disebut MAP adalah 
prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 
penerapan P3B. 

6. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh pejabat yang 
berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sehubungan 
dengan MAP yang telah dilaksanakan. 

7. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) yang selanjutnya disebut APA adalah 
perjanjian tertulis antara: 
a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau 
b. Direktur Jenderal Pajak dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B yang 

melibatkan Wajib Pajak, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan 
perubahannya untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar 
dimuka.

8. Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) 
Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 

9. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle (ALP)) yang selanjutnya disebut Prinsip 
Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang menyatakan bahwa apabila kondisi dalam 
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding 
dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam 
rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. 

10. Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi atas transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding atau harga atau 
laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

11. Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing yang selanjutnya disebut Transfer Pricing adalah 
penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

12. Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak 
atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi yang sebanding dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan analisis untuk 
mengidentifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud. 

13. Naskah APA adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib 
Pajak di Indonesia mengenai penentuan harga transfer dan kriteria-kriteria dalam penentuan harga 
transfer untuk tahun pajak selama jangka waktu APA. 

BAB II 
     RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Pengajuan APA dapat dilakukan oleh: 
a. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau 
b. Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

(2) Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dapat mengajukan APA sepanjang telah beroperasi atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia 
paling singkat selama 3 (tiga) tahun. 

(3) Pengajuan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Otoritas Pajak Negara 
Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

(4) Pengajuan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

Pasal 3 

(1) APA berlaku dan mengikat bagi : 
a. Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; atau 
b. Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi 

Mitra, selama jangka waktu APA. 
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(2) APA paling sedikit memuat : 
a. para pihak yang memiliki Hubungan Istimewa; 
b. transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup APA; 
c. metode Transfer Pricing; 
d. pembanding (comparables); 
e. jangka waktu berlakunya APA; 
f. asumsi kritikal (critical assumptions); dan 
g. penyesuaian Transfer Pricing (transfer pricing adjustment). 

Pasal 4 

Jangka waktu pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan: 
a. paling lama 3 (tiga) tahun pajak; atau 
b. paling lama 4 (empat) tahun pajak, untuk APA yang pembahasannya melibatkan Otoritas Pajak Negara 

Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). 

BAB III 
  PEMBENTUKAN APA 

Pasal 5 

(1) Tahapan pembentukan APA meliputi : 
a. pengajuan permohonan pembicaraan awal oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak; 
b. pembicaraan awal antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; 
c. penyampaian undangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dalam rangka 

pengajuan permohonan APA berdasarkan hasil dari pembicaraan awal; 
d. pengajuan permohonan APA oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak; 
e. pembentukan tim pembahas APA oleh Direktur Jenderal Pajak; 
f. analisis dan evaluasi serta pembahasan permohonan APA oleh tim pembahas dengan Wajib 

Pajak;
g. pembahasan APA melalui MAP, dalam hal APA dimaksud melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra 

atau Yurisdiksi Mitra; 
h. penyusunan Naskah APA; dan 
i. penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai Naskah APA dan 

pelaksanaan Naskah APA tersebut. 
(2) Dalam hal APA diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, tahapan 

pembentukan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus dipenuhi oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terkait dengan permohonan APA. 

        Bagian Kesatu 
     Pembicaraan Awal 

Pasal 6 

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan 
pembicaraan awal secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan transaksi dan 
tahun pajak yang akan dicakup dalam APA. 

(2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menyampaikan pernyataan kesediaan secara tertulis untuk menyediakan seluruh dokumen yang 
diperlukan dalam proses permohonan APA, dan melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: 
a. penjelasan dari Wajib Pajak mengenai alasan mengajukan permohonan APA; 
b. penjelasan mengenai kegiatan dan usaha Wajib Pajak; 
c. penjelasan mengenai rencana usaha (business plan) Wajib Pajak; 
d. struktur perusahaan yang meliputi antara lain struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan 

dan struktur organisasi; 
e. penjelasan mengenai pemegang saham dan penjelasan mengenai transaksi yang dilakukan oleh 

pemegang saham dengan Wajib Pajak; 
f. penjelasan mengenai pihak-pihak lainnya yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib 

Pajak dan penjelasan rinci mengenai transaksi yang dilakukan pihak-pihak lain tersebut dengan 
Wajib Pajak; 

g. penjelasan mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk 
3 (tiga) tahun pajak terakhir, dalam hal ada; 

h. penjelasan mengenai transaksi yang diusulkan untuk dibahas dan yang dicakup dalam APA; 
i. metode dan penjelasan atas penentuan harga transfer yang diusulkan oleh Wajib Pajak dan 

dokumentasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak mengenai Analisis Kesebandingan, analisis fungsional, 
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pemilihan dan penentuan pembanding, dan penentuan metode Transfer Pricing; 
j. penjelasan mengenai situasi atau keadaan dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak yang 

perubahannya dapat mempengaruhi secara material kesesuaian metode Transfer Pricing Wajib 
Pajak;

k. penjelasan mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan; 
l. penjelasan mengenai pihak lain yang menjadi pesaing yang mempunyai jenis kegiatan atau 

usaha atau produk yang sama atau sejenis dengan Wajib Pajak, termasuk penjelasan mengenai 
karakteristik dan pangsa pasar pesaing; 

m. fotokopi akta pendirian dan perubahan Wajib Pajak, atau sejenisnya; 
n. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Laporan Keuangan Wajib Pajak 

selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan 
o. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. 

(3) Permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: 
a. berdasarkan transaksi riil dan/atau transaksi yang sudah direncanakan berdasarkan keputusan 

pengurus atau direksi perusahaan; 
b. sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

Transfer Pricing; dan 
c. tidak dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi beban pajak. 

(4) Permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 
6 (enam) bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan dicakup dalam APA. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal pengajuan APA dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau 
Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan 
surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang 
terkait dengan permohonan APA. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terkait dengan 
permohonan APA menyetujui permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara 
Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terkait dengan permohonan APA mengajukan permohonan 
pembicaraan awal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

(3) Direktur Jenderal Pajak menolak permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terkait dengan permohonan 
APA tidak menyetujui permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau 
Yurisdiksi Mitra. 

Pasal 8 

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan pembicaraan awal dengan Wajib Pajak untuk: 
a. membahas perlu atau tidaknya dilaksanakan APA; 
b. membahas ruang lingkup APA yang diusulkan oleh Wajib Pajak; 
c. memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan penentuan metode Transfer 

Pricing yang diusulkannya; 
d. membahas kemungkinan pembentukan APA yang melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra; 
e. membahas dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak; 
f. membahas jangka waktu dan periode tahun pajak yang dicakup dalam pembentukan APA; dan 
g. membahas hal-hal lain yang terkait dengan pembentukan dan penerapan APA. 

(2) Atas permohonan pembicaraan awal dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), 
Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi dan menentukan jadwal pembicaraan awal dengan Wajib 
Pajak.

(3) Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. 
(4) Dalam rangka pembicaraan awal, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan peninjauan ke tempat 

kegiatan usaha Wajib Pajak untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan. 

Pasal 9 

(1) Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 
pembahasan APA. 

(2) Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat Direktur Jenderal Pajak atau 
Wajib Pajak untuk menindaklanjuti ke tahap pembahasan APA. 
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       Bagian Kedua 
  Undangan Pengajuan Permohonan APA 

Pasal 10 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 Direktur 
Jenderal Pajak memutuskan bahwa pembicaraan awal dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA, 
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat undangan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan 
permohonan APA. 

(2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 
1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan dicakup dalam APA. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Direktur Jenderal 
Pajak memutuskan bahwa pembicaraan awal dengan Wajib Pajak tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap 
pembahasan APA, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak 
yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan APA. 

(4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling 
lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun pajak yaitu tahun diajukannya permohonan 
pembicaraan awal APA oleh Wajib Pajak. 

        Bagian Ketiga 
     Permohonan APA 

Pasal 11 

(1) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wajib Pajak dapat 
menyampaikan permohonan APA kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan 
Perpajakan II dengan mencantumkan informasi sebagai berikut: 
a. nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak; 
b. identitas pendukung pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak; dan 
c. ruang lingkup transaksi dan tahun pajak yang dicakup dalam APA. 

(2) Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
b. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang; dan 
c. dalam hal ditandatangani oleh kuasa, dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang. 
(3) Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung 

meliputi:
a. penjelasan rinci mengenai hasil pembicaraan awal yang telah dilakukan sebelumnya antara 

Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; 
b. penjelasan rinci mengenai metode Transfer Pricing yang diusulkan oleh Wajib Pajak, termasuk 

dokumentasi yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak; 
c. penjelasan rinci mengenai kondisi yang membentuk metode Transfer Pricing; 
d. penjelasan rinci dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa penerapan metode Transfer Pricing 

yang diusulkan oleh Wajib Pajak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; 
e. penjelasan rinci mengenai analisis asumsi kritikal (critical assumptions); dan 
f. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

(4) Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus diterima oleh Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat pada akhir 
tahun pajak sebelum dimulainya tahun pajak yang dicakup dalam APA. 

(5) Dalam hal batas waktu diterimanya permohonan APA dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) terlampaui sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun, tahun pajak yang dicakup dalam 
APA menjadi berkurang 1 (satu) tahun pajak. 

(6) Dalam hal batas waktu diterimanya permohonan APA dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) terlampaui, permohonan APA tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA. 

      Bagian Keempat 
      Pembahasan APA 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan permohonan APA, Direktur Jenderal Pajak membentuk tim pembahas APA. 
(2) Tim pembahas APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur-unsur pegawai negeri sipil 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
Pajak.

(3) Tim pembahas APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai tugas: 
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a. melakukan analisis dan evaluasi atas permohonan APA termasuk analisis ekonomi untuk tahun 
pajak yang dicakup dalam APA; 

b. mengajukan usul pemeriksaan tujuan lain dalam rangka analisis dan evaluasi atas permohonan 
APA, dalam hal diperlukan; 

c. meminta Wajib Pajak untuk memberikan data atau informasi lain yang diperlukan serta 
melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa, dalam hal diperlukan; 

d. meminta informasi yang diperlukan dari pihak terkait lainnya, dalam hal diperlukan; 
e. melakukan pembahasan APA dengan Wajib Pajak; 
f. melakukan pembahasan dengan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 
g. menyiapkan usulan rekomendasi naskah posisi APA Direktorat Jenderal Pajak; dan 
h. melakukan dokumentasi atas kegiatan dalam rangka APA. 

(4) Pembahasan APA dengan Wajib Pajak meliputi: 
a. ruang lingkup transaksi dan tahun pajak yang akan dicakup oleh APA; 
b. analisis kesebandingan, pemilihan, dan penentuan data pembanding; 
c. penentuan metode Transfer Pricing yang tepat; 
d. kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) dalam 

penentuan metode Transfer Pricing; dan 
e. penjelasan mengenai ada atau tidaknya pengenaan pajak berganda. 

(5) Pembahasan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memenuhi standar analisis 
dan evaluasi yang meliputi standar umum analisis dan evaluasi, standar pelaksanaan analisis dan 
evaluasi, dan standar pelaporan hasil analisis dan evaluasi. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal berdasarkan pembahasan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diketahui 
dapat menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda, Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. mengajukan permohonan MAP kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 
b. menerima permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau 

Yurisdiksi Mitra melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 
(2) Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, pembahasan 

APA dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai MAP. 

Pasal 14 

(1) Terhadap hasil analisis dan evaluasi permohonan APA, tim pembahas APA menyampaikan usulan 
rekomendasi APA kepada Direktur Jenderal Pajak. 

(2) Direktur Jenderal Pajak membahas usulan rekomendasi APA dari tim pembahas APA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bersama dengan tim quality assurance. 

(3) Tim quality assurance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang dibentuk oleh Direktur 
Jenderal Pajak untuk membahas usulan rekomendasi APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Berdasarkan hasil pembahasan usulan rekomendasi APA antara Direktur Jenderal Pajak dengan tim 
quality assurance, Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk menyetujui atau tidaknya usulan 
rekomendasi APA dimaksud. 

(5) Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, hasil 
pembahasan Direktur Jenderal Pajak dengan tim quality assurance sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) digunakan sebagai posisi runding Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan MAP. 

Pasal 15 

(1) Pembahasan APA dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak permohonan APA 
diterima.

(2) Dalam hal pembahasan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perpanjangan waktu 
mengingat adanya pengajuan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka analisis dan evaluasi atas 
permohonan APA, perpanjangan waktu pembahasan APA dimaksud dapat dilakukan paling lama 
1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu pembahasan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, jangka waktu 
pembahasan APA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam MAP. 

Pasal 16 

(1) Hasil pembahasan APA berupa kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau 
tidak dicapai kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, kesepakatan yang dicapai 
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sebagai hasil pembahasan APA dituangkan dalam Persetujuan Bersama. 
(3) Dalam hal hasil pembahasan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak dicapai 

kesepakatan, permohonan APA dianggap batal. 
(4) Dalam hal APA yang melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tidak menghasilkan 

Persetujuan Bersama, tindak lanjut pembahasan APA berupa: 
a. pembahasan APA yang hanya dilakukan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau 
b. penghentian pembahasan APA. 

        Bagian Kelima 
          Naskah APA 

Pasal 17 

(1) Hasil pembahasan APA yang berupa kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Naskah APA. 

(2) Naskah APA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. 
(3) Naskah APA paling sedikit memuat: 

a. nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, serta identitas pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak yang terkait dengan APA; 

b. ruang lingkup transaksi yang dicakup; 
c. tahun pajak yang dicakup; 
d. ketentuan umum yang digunakan dalam APA; 
e. metode Transfer Pricing yang disepakati; 
f. faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) penerapan metode 

Transfer Pricing; 
g. Harga Wajar atau Laba Wajar, atau rentang Harga Wajar atau rentang Laba Wajar untuk setiap 

jenis barang/jasa atau transaksi yang dicakup; 
h. kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penerapan APA dan kewajiban pelaporan; 
i. konsekuensi hukum; 
j. kerahasiaan informasi; 
k. peninjauan kembali dan pembatalan; 
l. mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam penerapan APA; 
m. kondisi yang menyebabkan Direktur Jenderal Pajak dapat meninjau atau membatalkan APA; 

dan
n. informasi lain yang mendukung keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 

dengan huruf m. 

Pasal 18 

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan yang berisi mengenai Naskah APA dan pelaksanaan Naskah APA 
tersebut.

BAB IV 
           PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PEMBARUAN (RENEWAL) APA 

        Bagian Kesatu 
      Pelaksanaan APA 

Pasal 19 

(1) APA diberlakukan terhitung sejak tahun pajak saat Naskah APA disepakati. 
(2) Dalam hal APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, APA diberlakukan sesuai 

dengan hasil Persetujuan Bersama. 

        Bagian Kedua 
         Evaluasi APA 

Pasal 20 

(1) Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan kepatuhan tahunan (annual compliance report) kepada 
Direktur Jenderal paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak. 

(2) Dalam hal Naskah APA yang disusun berdasarkan Persetujuan Bersama menyepakati cakupan tahun 
pajak sebelum ditandatanganinya Naskah APA, penyampaian laporan kepatuhan tahunan yang meliputi 
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tahun pajak sebelum tahun pajak ditandatanganinya Naskah APA disampaikan paling lambat 4 (empat) 
bulan setelah bulan ditandatanganinya Naskah APA. 

(3) Laporan kepatuhan tahunan (annual compliance report) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
kesesuaian pelaksanaan APA dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak 
untuk seluruh tahun pajak yang dicakup dalam APA, dan harus memuat: 
a. penjelasan rinci mengenai kepatuhan Wajib Pajak menerapkan metode Transfer Pricing dalam 

transaksi yang dicakup dalam APA; 
b. penjelasan rinci mengenai keakuratan dan konsistensi penerapan metode Transfer Pricing; 
c. penjelasan rinci mengenai keakuratan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal 

(critical assumptions) penerapan metode Transfer Pricing; dan 
d. informasi lain yang mendukung penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan 

huruf c. 
(4) Faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c antara lain: 
a. perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya; 
b. perubahan tarif dan bea masuk; 
c. perubahan ketentuan perundang-undangan di bidang usaha yang terkait; 
d. peristiwa di luar kekuasaan dan kendali manusia/perusahaan (force majeur); 
e. munculnya pesaing baru yang mempengaruhi struktur harga pasar secara signifikan; 
f. keluarnya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan Wajib Pajak; 
g. perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi volume penjualan, unit produksi, atau 

pangsa pasar secara signifikan; 
h. perubahan kegiatan usaha Wajib Pajak, seperti restrukturisasi perusahaan; atau 
i. perubahan nilai tukar mata uang yang signifikan. 

(5) Dalam hal terjadi faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal 
Pajak.

(6) Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan peninjauan ulang atau permohonan pembatalan APA 
dalam hal terjadi faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak timbulnya faktor-faktor dimaksud. 

Pasal 21 

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi atas laporan kepatuhan tahunan (annual compliance report) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat meninjau kembali atau membatalkan APA dalam hal: 
a. Wajib Pajak tidak mematuhi APA; 
b. Wajib Pajak menyampaikan data/informasi yang tidak benar; 
c. Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan kepatuhan tahunan (annual compliance report) sesuai 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); 
d. Wajib Pajak menyampaikan laporan kepatuhan tahunan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); 
e. terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (assumption critical) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4); 
f. Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (5); 
g. Wajib Pajak menyampaikan permohonan peninjauan ulang atau permohonan pembatalan APA 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6); 
h. ditemukan fakta bahwa APA memuat kesalahan; atau 
i. Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 

(3) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak meninjau kembali atau membatalkan APA sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak mengirimkan surat pemberitahuan peninjauan kembali atau 
pembatalan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kepada 
Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

(4) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak melakukan peninjauan kembali Naskah APA, hasil 
peninjauan kembali dimaksud dituangkan dalam perubahan Naskah APA dan ditandatangani oleh 
Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak memutuskan dilakukan peninjauan kembali Naskah APA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas 
keputusan penerbitan Naskah APA dan pelaksanaan Naskah APA. 

(6) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak memutuskan dilakukan pembatalan APA, Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan keputusan mengenai pencabutan atas keputusan penerbitan Naskah APA dan pelaksanaan 
Naskah APA. 

         Bagian Ketiga 
          Pembaruan (Renewal) APA 
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Pasal 22 

(1) Pembaruan (renewal) APA dapat dilakukan pada tahun pajak terakhir berlakunya APA. 
(2) Pengajuan pembaruan (renewal) APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama dengan 

pengajuan APA sesuai tahapan pembentukan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
(3) Dalam rangka melakukan pembaruan (renewal) APA, Direktur Jenderal Pajak mempertimbangkan 

kesepakatan-kesepakatan dalam APA yang dilakukan pembaruan (renewal). 

 BAB V 
       DOKUMENTASI 

Pasal 23 

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan dokumentasi atas seluruh tahapan dalam pelaksanaan pembentukan 
APA, termasuk: 
a. hasil analisis dan evaluasi APA; 
b. hasil pembahasan APA; 
c. agreed minutes atau records of discussion selama pembentukan APA; 
d. surat menyurat, termasuk surat menyurat elektronik; dan 
e. media rekam digital atau elektronik. 

(2) Dokumen atau informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam pembentukan APA merupakan 
kerahasiaan Wajib Pajak yang dilarang untuk diberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 Undang-Undang. 

(3) Dalam hal proses pembentukan APA tidak dicapai kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan 
Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak membatalkan APA, dokumen Wajib Pajak yang dipergunakan 
selama proses pembentukan APA harus dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak 
sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 

BAB VI 
 KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 24 

(1) APA tidak menghalangi Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti 
permulaan, atau penyidikan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(2) Dalam hal APA yang melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berakibat pada 
pembetulan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan, pembetulan surat ketetapan pajak 
atau surat keputusan keberatan dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), untuk permintaan dan/atau 
perolehan dokumen yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan, 
pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, permintaan dan/atau 
perolehan dokumen dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan.

Pasal 25 

(1) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menghadirkan tenaga ahli di luar Direktorat 
Jenderal Pajak pada tahapan pembentukan APA. 

(2) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dapat menghadirkan tenaga ahli pada tahapan 
pembentukan APA. 

BAB VII 
             KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 26 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap pengajuan APA yang telah diterima oleh Direktur Jenderal 
Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan Naskah APA, dilakukan pemrosesan lebih 
lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini. 
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BAB VIII 
  KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pembahas dan tim quality assurance, dan tahap pembentukan 
APA, serta pelaksanaan, evaluasi, dan pembaruan (renewal) APA diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak.

Pasal 28 

Peraturan Menteri ini berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Januari 2015 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Januari 2015 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 39

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15673
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   PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213/PMK.03/2016 

TENTANG

                   JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN
            YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

         DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA,
      DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

             MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, 
Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan dalam Surat Pemberitahuannya, dan wajib menyimpan buku, catatan, dan 
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain selama 10 (sepuluh) 
tahun di Indonesia;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak 
melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, 
kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung 
bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan 
prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak 
yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara 
Pengelolaannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB 
DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI 
HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Peraturan Menteri Keuangan RI :
213/PMK.03/2016
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak.
3. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi.
4. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa yang 

selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam 
hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa 
sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi 
yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud harus sama dengan 
atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak 
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding.

5. Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer 
adalah penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi.

6. Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai 
dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak.

7. Grup Usaha adalah sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

8. Entitas Induk adalah salah satu anggota dari Grup Usaha yang memenuhi kriteria:
a. menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup 

Usaha; dan
b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan 

standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang 
mengikat emiten bursa efek di Indonesia.

Pasal 2

(1) Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas:
a. dokumen induk;
b. dokumen lokal; dan/ atau
c. laporan per negara.

(2) Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan:
a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

1. lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang 
berwujud; atau

2. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan 
jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi 
lainnya; atau

c. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah 
dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana 
dimaksud  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto 
konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun 
rupiah), wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai bagian dari kewajiban menyimpan 
dokumen lain sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri berkedudukan sebagai anggota Grup Usaha dan entitas induk dari 
Grup Usaha merupakan subjek pajak luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan 
laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang negara atau yurisdiksi 
tempat Entitas Induk berdomisili:
a. tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;
b. tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi 

perpajakan; atau
c. memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, 

namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau 
yurisdiksi tersebut.

(5) Batasan nilai peredaran bruto dan nilai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 
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dengan cara disetahunkan dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto dan/ atau dilakukannya 
Transaksi Afiliasi meliputi jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki Transaksi Afiliasi namun tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan 
menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Wajib Pajak tetap diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kewajaran 
dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Afiliasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan.

(7) Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan 
dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, batasan nilai uang dalam mata uang 
rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setara dengan nilai mata uang selain rupiah 
berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir 
Tahun Pajak.

(8) Peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) merupakan jumlah bruto 
dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha atau kegiatan 
utama Wajib Pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya.

(9) Penentuan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga 
Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) adalah sesuai contoh 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, 
wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi 
Afiliasi.

(2) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib 
diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau 
ayat (2), Wajib Pajak dianggap tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Pasal 4

(1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, 
harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(2) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, harus 
tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(3) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan surat 
pernyataan mengenai saat tersedianya Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut yang 
ditandatangani oleh pihak yang menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Pasal 5

(1) Dalam hal diperlukan untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti 
permulaan, atau penyidikan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan Dokumen 
Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

(2) Wajib Pajak wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer melebihi jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokumen Penentuan Harga Transfer yang disampaikan tidak 
dipertimbangkan sebagai Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf a dan huruf b.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan 
menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan proses penelitian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau 
pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, atau pembetulan, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
untuk melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
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(2) Wajib Pajak harus menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan.

Pasal 7

(1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b 
wajib dibuat ikhtisar.

(2) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak yang bersangkutan.

(3) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk Tahun 
Pajak 2016 dan seterusnya wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Badan Tahun Pajak berikutnya.

(4) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Dokumen induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memuat informasi 
mengenai Grup Usaha paling sedikit sebagai berikut:
a. struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
b. kegiatan usaha yang dilakukan;
c. harta tidak berwujud yang dimiliki;
d. aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
e. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

(2) Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Dokumen lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memuat informasi 
mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:
a. identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
b. informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
c. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
d. informasi keuangan; dan
e. peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi 

pembentukan harga atau tingkat laba.
(2) Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang 
berbeda, dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan secara tersegmentasi 
sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki.

Pasal 10

(1) Laporan per negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memuat informasi 
sebagai berikut:
a. alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari 

seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama 
negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang 
telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba 
ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan

b. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.
(2) Penyusunan laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan 

kertas kerja laporan per negara dan dilampirkan pada laporan per negara.
(3) Kertas kerja laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.

(4) Laporan per negara yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(5) Laporan per negara yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya dalam rangka penilaian risiko 
penghindaran pajak.

Pasal 11

(1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dibuat oleh 
Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan 
dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sesuai dengan bahasa asing yang tercantum dalam izin 
penyelenggaraan pembukuan dimaksud dan disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 12

(1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang 
diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dikelola secara khusus oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Dokumen Penentuan Harga Transfer 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, atau Pasal 7, 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2120

(5) Laporan per negara yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya dalam rangka penilaian risiko 
penghindaran pajak.

Pasal 11

(1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dibuat oleh 
Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan 
dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sesuai dengan bahasa asing yang tercantum dalam izin 
penyelenggaraan pembukuan dimaksud dan disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 12

(1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang 
diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dikelola secara khusus oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Dokumen Penentuan Harga Transfer 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, atau Pasal 7, 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2120

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16197

Lampiran bisa lihat di laman Ortax
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             PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 43/PJ/2010

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI
           ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah 
negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas dan untuk memberikan kepastian dan kelancaran dalam 
penerapan kewajaran dan kelaziman usaha, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak 
Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

       MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA 
DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA.

BAB I
  KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak :
PER - 43/PJ/2010
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4. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara 
Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak 
berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

5. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN.

6. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur 
bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 
tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam 
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan 
atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 
tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

7. Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan 
antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau 
harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan 
Kelaziman Usaha.

8. Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak 
atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan 
kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

9. Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa.

10. Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

11. Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

12. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP) adalah 
metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan 
yang sebanding.

13. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer 
yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah 
dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk 
tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk 
yang dilakukan dalam kondisi wajar.

14. Metode biaya-plus (cost plus method/CPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan 
dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi 
dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh 
perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada 
harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

15. Metode pembagian laba (profit split method/PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis 
laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan 
atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut 
dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan 
pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak 
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

16. Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) adalah metode Penentuan 
Harga Transfer yang c dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap 
biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-
pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas 
transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba 
bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

17. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) adalah prosedur administratif yang 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari Indonesia dengan pejabat yang berwenang dari negara 
mitra P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang timbul sehubungan dengan penerapan P3B.

BAB II
     RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak 
dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
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(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengakibatkan pelaporan jumlah 
penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha meliputi antara lain :
a. penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak 

berwujud;
b. sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta 

berwujud maupun harta tidak berwujud;
c. penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa;
d. alokasi biaya; dan
e. penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau 

pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen 
keuangan dimaksud.

BAB III
         PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

     SERTA ANALISIS KESEBANDINGAN

Pasal 3

(1) Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

(2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan 

dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara 
Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan

d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa 
yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran tidak melampaui Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) tidak diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun Wajib 
Pajak tetap diwajibkan memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP.

Pasal 4

(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan 

Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :
1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat 

mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan 

pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga 
atau laba;

b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat 
kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal 
untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar .

(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan 
Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data Pembanding Internal dan/atau 
Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus 
dilakukan analisis atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan antara lain:
a. karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, 

termasuk jasa;
b. fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
c. ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian;
d. keadaan ekonomi; dan
e. strategi usaha .

(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian atas faktor-faktor 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 6

(1) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus dilakukan analisis terhadap jenis barang 
atau jasa yang diperjualbelikan, dialihkan, atau diserahkan, baik oleh pihak-pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa maupun oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus dipertimbangkan antara lain :
a. ciri-ciri fisik barang;
b. kualitas barang;
c. daya tahan barang;
d. tingkat ketersediaan barang; dan
e. jumlah penawaran barang.

(3) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), harus dipertimbangkan antara lain :
a. jenis transaksi;
b. jenis barang tidak berwujud yang diserahkan;
c. jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan; dan
d. potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut.

(4) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
dipertimbangkan antara lain :
a. sifat dan jenis jasa; dan
b. cakupan pemberian jasa.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan 
ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam hal kegiatan 
tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari 
transaksi yang dilakukan. 

(3) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain :
a. struktur organisasi;
b. fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, 

perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, 
transportasi, keuangan, dan manajemen;

c. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta 
tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi;

d. risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan 
transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

Pasal 8

Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan 
keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan 
ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai 
Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis.

Pasal 9

Dalam melakukan penilaian dan analisis keadaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf d, harus diidentifikasi kondisi ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar, tingkat 
persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti pada 
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Pasal 10
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Penilaian dan analisis atas strategi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, harus dilakukan 
antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi barang/jasa, 
tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya, yang terjadi pada pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

BAB IV
               METODE PENENTUAN HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR

Pasal 11

(1) Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan 
metode Penentuan Harga Transfer yang paling tepat.

(2) Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapkan adalah :
a. metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP);
b. metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus 

method/CPM);
c. metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional 

(transactional net margin method/TNMM).
(3) Dalam menerapkan metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. penerapan metode Penentuan Harga Transfer dilakukan secara hirarkis dimulai dengan 

menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable 
uncontrolled price/CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat;

b. dalam hal metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable uncontrolled 
price/CUP) tidak tepat untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali (resale 
price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) sesuai dengan kondisi yang 
tepat;

c. dalam hal metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost 
plus method/CPM) tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba 
(profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin 
method/TNMM).

(4) Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen 
(comparable uncontrolled price/CUP) adalah:
a. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang 

sebanding; atau
b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa 

dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat 
kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan 
pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

(5) Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah :
a. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai 

Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang 
atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan

b. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang 
atau jasa yang diperjualbelikan.

(6) Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode biaya-plus (cost plus method/CPM) adalah:
a. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau 

kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau

c. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.
(7) Metode pembagian laba (profit split method/PSM) secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi 

sebagai berikut :
a. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama 

lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau
b. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang 

menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.
(8) Penerapan metode Penentuan Harga Transfer secara hirarkis harus didasarkan pada kondisi yang tepat 

untuk setiap metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), 
ayat (6), dan ayat (7).

(9) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan menyimpan buku, dasar catatan, 
atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
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Dalam hal kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak terpenuhi maka metode laba 
bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) dapat diterapkan.

 BAB V
      HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR

Pasal 13

(1) Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) 
atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR).

(2) Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rentangan 
antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan
b. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba 

tunggal tidak dapat dilakukan.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka Rentang Harga 

Wajar atau Laba Wajar tidak dapat dipergunakan.
(4) Yang dimaksud dengan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR) adalah rentang 

harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa, yang merupakan hasil pengujian beberapa data pembanding dengan menggunakan metode 
Penentuan Harga Transfer yang sama.

BAB VI
  TRANSAKSI KHUSUS

Pasal 14

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara 
Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 
Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :
a. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan
c. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama 

dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib 
Pajak untuk keperluannya;

(3) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap tidak 
memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya karena 
terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam 
satu kelompok usaha.

(4) Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya atau pengeluaran yang terjadi 
sehubungan dengan :
a. kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang saham perusahaan 

induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya pengurus perusahaan induk;
b. kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan 

induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yang dinikmati oleh Wajib 
Pajak; dan

c. perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan 
dalam kelompok usaha, kecuali pengambilalihan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak dan 
manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak.

Pasal 15

Dalam hal transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa 
dapat dilakukan identifikasi jenis transaksinya secara spesifik, langkah-langkah penerapan Prinsip Kewajaran 
dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diterapkan untuk setiap jenis 
transaksi jasa.

Pasal 16
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(1) Dalam hal transaksi jasa dilakukan bersama-sama antara Wajib Pajak dan pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa dan tidak dapat dilakukan identifikasi atas transaksi jasa yang diserahkan kepada 
masing-masing pihak, maka beban jasa harus dialokasikan berdasarkan manfaat yang diterima oleh 
masing-masing pihak .

(2) Kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan beban jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggap memadai dalam hal menerapkan kriteria yang terukur dan dapat diandalkan berdasarkan :
a. sifat jasa, kondisi pada saat jasa diserahkan, dan manfaat yang diperoleh; atau
b. kriteria lain yang berkaitan dengan transaksi yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 

mempunyai Hubungan Istimewa.

Pasal 17

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan dan pengalihan 
harta tidak berwujud yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa.

(2) Transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang 
memenuhi ketentuan :
a. transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi;
b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
c. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai 

nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai 
Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis 
Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam 
transaksi.

(3) Transaksi pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha 
sepanjang memenuhi ketentuan :
a. transaksi pengalihan harta tidak berwujud benar-benar terjadi; dan
b. nilai pengalihan harta tidak berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai 

Hubungan Istimewa sama dengan nilai pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang 
sebanding.

(4) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) harus dipertimbangkan antara lain :
a. keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas harta tidak berwujud;
b. eksklusifitas hak yang dialihkan; dan
c. keberadaan hak pihak yang memperolah harta tak berwujud untuk turut serta dalam 

pengembangan harta dimaksud.

BAB VII
  DOKUMEN DAN KEWAJIBAN PENGISIAN

                  SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Pasal 18

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang 
KUP dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang 
menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(3) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-
kurangnya mencakup :
a. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, 

struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan 
gambaran lingkungan usaha;

b. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
c. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis 

fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi 
usaha;

d. pembanding yang terpilih; dan
e. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh 

Wajib Pajak.
(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut 
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mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih.

Pasal 19

Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi yang dilakukannya dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB VIII
 KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pasal 20

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk 
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar 
yang diterapkan oleh Wajib Pajak .

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan 
dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan ini, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar 
berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai 
tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) 
Undang-Undang KUP.

(4) Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila 
Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan 
dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.

(5) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa 
yang terindikasi sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KUP.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment) terhadap 
penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian 
(primary adjustment) yang dilakukan oleh :
a. Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak dalam negeri lainnya yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak; atau
b. otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak dalam negeri Indonesia.
(2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaian penghitungan pajaknya.

BAB IX
  HAK-HAK WAJIB PAJAK

Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) 
kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang 
menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal Wajib 
Pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib 
Pajak yang menjadi lawan transaksinya.

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/
APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya 
menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak 
dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur 
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Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(3a) Undang-Undang PPh.

BAB X
  KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14386

Peraturan Dirjen Pajak - PER - 43/PJ/2010 Telah mengalami perubahan atau penyempurnaan 
oleh Peraturan Dirjen Pajak - PER - 32/PJ/2011, Tanggal 11 Nop 2011

Status :
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Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

PER - 48/PJ/2010

             PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 48/PJ/2010

TENTANG

          TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
       (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN
         PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur 
bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintah negara lain dalam 
rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

b. bahwa dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan 
Pemerintah negara mitra diatur mengenai Prosedur Persetujuan Bersama atau lazim disebut dengan 
Mutual Agreement Procedure (MAP);

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda mengenai 
Prosedur Persetujuan Bersama dimaksud, perlu ditetapkan prosedur baku sebagai petunjuk teknis 
pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan 
Bersama (Mutual Agreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893);

       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN 
BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

BAB I
   KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara 

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya 
pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

2. Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement Procedure yang selanjutnya disebut MAP adalah 
prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 
penerapan P3B.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam P3B.
4. Negara Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang mempunyai P3B dengan Indonesia yang sudah 

berlaku efektif .
5. Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement adalah hasil yang telah disepakati oleh Pejabat yang 

Berwenang dari Indonesia dan Negara Mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.
6. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia adalah Subjek Pajak dalam negeri berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menerima atau memperoleh 
penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tersebut.

7. Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B adalah Subjek Pajak dalam negeri Negara Mitra P3B 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan, 
yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan di negara tersebut.

8. Wajib Pajak Luar Negeri adalah Subjek Pajak luar negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menerima atau memperoleh penghasilan yang 
dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tersebut.

9. Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
di bidang kewarganegaraan.

10. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut 
Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009.

11. Transfer Pricing adalah penentuan harga yang dilakukan dalam transaksi antara pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa.

12. Corresponding Adjustments yaitu koreksi atau penyesuaian atas jumlah pajak yang terutang bagi Wajib 
Pajak suatu negara yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak negara mitra, yang 
dilakukan oleh otoritas pajak negara yang bersangkutan sehubungan dengan koreksi Transfer Pricing 
yang dilakukan oleh otoritas pajak negara mitra (primary adjustments), sehingga alokasi keuntungan 
pada dua negara atau yurisdiksi tersebut konsisten, dengan tujuan untuk menghilangkan pengenaan 
pajak berganda.

13. Dual Residence adalah kondisi yang dihadapi oleh satu subjek pajak yang melakukan transaksi lintas 
negara atau yurisdiksi pada saat yang sama dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri di masing-
masing negara atau yurisdiksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 
di masing-masing negara atau yurisdiksi dimaksud.

Pasal 2

MAP dilaksanakan dalam hal terdapat :
a. permintaan yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia;
b. permintaan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri 

Negara Mitra P3B sehubungan dengan ketentuan non diskrimasi (non-discrimination) dalam P3B yang 
berlaku;

c. permintaan yang diajukan oleh Negara Mitra P3B; atau
d. hal yang dianggap perlu oleh dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak.

BAB II
    TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN MAP DARI WAJIB PAJAK
    DALAM NEGERI INDONESIA ATAU WARGA NEGARA INDONESIA YANG
           MENJADI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI NEGARA MITRA P3B

Pasal 3

(1) Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan antara 
lain dalam hal :
a. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dikenakan pajak atau akan dikenakan pajak karena 

melakukan praktik Transfer Pricing sehubungan adanya transaksi dengan Wajib Pajak Dalam 
Negeri Negara Mitra P3B yang mempunyai hubungan istimewa;

b. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia menganggap bahwa tindakan Negara Mitra P3B 
mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan 
ketentuan P3B sehubungan dengan keberadaan atau penghasilan bentuk usaha tetap yang 
dimiliki oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia di Negara Mitra P3B;

c. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia menganggap bahwa tindakan Negara Mitra P3B 
mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan 
ketentuan P3B sehubungan dengan pemotongan pajak di Negara Mitra P3B; atau

d. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang juga merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara 
Mitra P3B meminta pelaksanaan konsultasi dalam rangka MAP untuk menentukan status dirinya 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri dari salah satu negara tersebut.

(2) Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam 
hal Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B dikenakan 
atau akan dikenakan pajak di Negara Mitra P3B yang lebih berat dibandingkan dengan yang dikenakan 
oleh Negara Mitra P3B kepada warganegaranya (kasus non diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B 
yang berlaku).

(3) Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B yang berlaku.

Pasal 4

(1) Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disampaikan 
dengan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya mengenai:
a. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, dan jenis usaha Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia 

yang mengajukan permintaan;
b. nama, Nomor Identitas Wajib Pajak, alamat, dan jenis usaha Wajib Pajak di Negara Mitra P3B 
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yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak yang mengajukan permintaan, 
khusus dalam hal terkait dengan transaksi Transfer Pricing;

c. tindakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B atau otoritas 
pajak Negara Mitra P3B, yang telah dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B oleh Wajib 
Pajak Dalam Negeri Indonesia;

d. penjelasan apakah Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia telah mengajukan atau akan 
mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, permohonan banding kepada badan 
peradilan pajak, atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), atau 
Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, atas hal-hal yang dimintakan MAP;

e. Tahun Pajak sehubungan dengan permintaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri 
Indonesia;

f. penjelasan mengenai transaksi yang telah dilakukan koreksi oleh otoritas pajak Negara Mitra 
P3B, yang meliputi substansi transaksi, nilai koreksi, dan dasar dilakukannya koreksi;

g. pendapat Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia sehubungan dengan koreksi yang telah dilakukan 
oleh otoritas Negara Mitra P3B Indonesia;

h. pihak yang dapat dihubungi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka tindak lanjut atas 
permintaan untuk melaksanakan MAP yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri 
Indonesia;

i. nama kantor pajak Negara Mitra P3B, jika memungkinkan nama unit vertikal kantor pajak 
Negara Mitra P3B yang terkait dalam hal diketahui oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia 
yang mengajukan permintaan MAP; dan

j. ketentuan dalam P3B yang menurut Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia tidak diterapkan 
secara benar dan pendapat Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atas penerapan dari ketentuan 
P3B tersebut, apabila permintaan MAP berkaitan dengan penerapan ketentuan P3B yang tidak 
semestinya.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak Dalam Negeri 
Indonesia atau wakilnya yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang KUP, dan dalam hal 
ditandatangani oleh kuasa, wajib dilampiri surat kuasa khusus.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen 
pendukung dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam P3B yang berlaku, yang 
dihitung setelah Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dikenakan atau akan dikenakan pajak yang tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

(4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib meneliti kelengkapan permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan melengkapi dengan dokumen-dokumen perpajakan yang terkait yang terdapat dalam 
administrasi Kantor Pelayanan Pajak, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Peraturan 
Perpajakan II paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan untuk 
melaksanakan MAP diterima lengkap.

(5) Dalam hal permintaan MAP disampaikan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan 
surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender 
sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima, yang menyatakan bahwa permintaan untuk 
melaksanakan MAP tidak lengkap dan meminta Wajib Pajak untuk melengkapi hal-hal yang belum 
lengkap.

(6) Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti dan mempertimbangkan permintaan untuk melaksanakan 
MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut untuk 
dikonsultasikan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II 
mengirimkan permintaan MAP secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B.

(8) Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak menolak permintaan untuk 
melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
a. permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah melewati batas waktu 

penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
b. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur 

Jenderal Pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan 
keberatan dimaksud; atau

c. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan 
pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan Banding 
dimaksud;

paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan 
MAP diterima dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau sejak diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan 
mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada 
badan peradilan pajak.

(9) Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Wajib Pajak Dalam 
Negeri Indonesia, termasuk meminta dokumen-dokumen pendukung dan informasi yang diperlukan, 
serta dapat meminta informasi atau bantuan dari direktorat lain, unit pelaksana teknis dan/atau unit 
vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

(1) Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan 
dengan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Peraturan Perpajakan 
II dengan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
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a. nama, alamat, dan kegiatan usaha Warga Negara Indonesia yang mengajukan permintaan;
b. tindakan atau pengenaan pajak yang telah dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B yang 

dianggap lebih berat dibandingkan dengan tindakan atau pengenaan pajak yang dilakukan oleh 
otoritas pajak Negara Mitra P3B dimaksud kepada warga negaranya sendiri;

c. Tahun Pajak sehubungan dengan permintaan yang dilakukan;
d. pihak yang dapat dihubungi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka tindak lanjut atas 

permohonan yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan; dan
e. nama kantor pajak Negara Mitra P3B, jika memungkinkan nama unit vertikal kantor pajak 

Negara Mitra P3B yang terkait dalam hal diketahui oleh yang bersangkutan.
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen 

pendukung dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam P3B yang berlaku, yang 
dihitung setelah yang bersangkutan dikenakan atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan 
ketentuan dalam P3B.

(3) Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti dan mempertimbangkan permintaan untuk melaksanakan 
MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut untuk 
dikonsultasikan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II 
mengirimkan permintaan secara tertulis untuk melaksanakan MAP kepada Pejabat yang Berwenang 
di Negara Mitra P3B.

(5) Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak menolak permintaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam hal permintaan untuk melaksanakan MAP disampaikan setelah melewati 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permintaan untuk melaksanakan MAP 
dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia yang berlaku, paling lama dalam jangka 
waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima.

Pasal 6

(1) Dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP 
juga mengajukan permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat 
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat memproses pengajuan permintaan MAP.

(2) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum dikeluarkannya keputusan 
atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Bersama dimaksud dituangkan dalam keputusan 
Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan 
surat ketetapan pajak.

(3) Dalam hal pelaksanaan MAP belum menghasilkan Persetujuan Bersama dan Wajib Pajak Dalam Negeri 
Indonesia yang bersangkutan mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau
permohonan banding kepada badan peradilan pajak, Direktur Jenderal Pajak menghentikan 
pelaksanaan MAP dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, paling lama dalam jangka 
waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan 
permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan 
peradilan pajak.

Pasal 7

(1) Dalam hal dipandang perlu, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan 
Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B untuk menindaklanjuti permintaan MAP yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak
Dalam Negeri Negara Mitra P3B.

(2) Sebelum dicapainya Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara 
Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B mengenai isi rancangan 
Persetujuan Bersama untuk memperoleh konfirmasi bahwa yang bersangkutan dapat menerima isi 
rancangan Persetujuan Bersama.

(3) Direktur Jenderal Pajak menyepakati Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B setelah Wajib 
Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam 
Negeri Negara Mitra P3B memberikan konfirmasi bahwa yang bersangkutan dapat menerima 
kesepakatan dimaksud.

(4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan paling lama dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan.

(5) Dalam hal Persetujuan Bersama mengakibatkan perubahan besarnya pajak yang terutang di Indonesia 
sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat 
Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan surat ketetapan pajak, Direktur Jenderal 
Pajak melakukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau surat 
keputusan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Persetujuan Bersama kepada Wajib Pajak secara tertulis.

Pasal 8
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(1) Direktur Jenderal Pajak menghentikan pelaksanaan MAP dalam hal :
a. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib 

Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B yang menyampaikan permintaan untuk melaksanakan 
MAP :
1) menyampaikan surat pembatalan permintaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak;
2) tidak menyetujui isi rancangan Persetujuan Bersama;
3) tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi, atau dokumen yang diperlukan 

oleh Direktur Jenderal Pajak;
4) menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak; atau

b. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang menyampaikan permintaan untuk melaksanakan 
MAP mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan 
banding kepada badan peradilan pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai 
penghentian pelaksanaan MAP, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak 
penghentian diputuskan.

Pasal 9

Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan MAP dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara 
Indonesia yang Menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
           TATA CARA PENANGANAN PERMINTAAN MAP

DARI NEGARA MITRA P3B

Pasal 10

(1) Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan antara 
lain dalam hal :
a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang 
dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B;

b. terjadi koreksi Transfer Pricing di Indonesia atas Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

c. Negara Mitra P3B meminta dilakukan Corresponding Adjustments sehubungan dengan koreksi 
Transfer Pricing yang dilakukan otoritas Pajak negara yang bersangkutan atas Wajib Pajak 
dalam negerinya yang melakukan transaksi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Dalam 
Negeri Indonesia;

d. terjadi pemotongan pajak oleh Wajib Pajak di Indonesia sehubungan dengan penghasilan yang 
bersumber dari Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B; atau

e. penentuan negara domisili dari Wajib Pajak yang mempunyai status sebagai Wajib Pajak Dalam 
Negeri Indonesia dan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B (Dual Residence).

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menolak permintaan MAP yang diajukan oleh Negara Mitra P3B yang 
berkaitan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh Negara Mitra P3B yang bersangkutan, 
dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai Corresponding Adjustments dalam P3B Indonesia yang 
berlaku.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Peraturan Perpajakan II memberitahukan permintaan untuk 
melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak tempat Wajib Pajak yang terkait dengan permintaan dimaksud terdaftar.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai :
a. nama Negara Mitra P3B yang mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP;
b. tanggal diterimanya permintaan MAP;
c. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak dalam 

negeri yang terkait;
d. nama dan alamat Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B yang terlibat, dalam hal terjadi 

kasus Transfer Pricing; dan
e. nama dan alamat Wajib Pajak terkait serta Tahun Pajak yang akan dibahas dalam kasus Dual 

Residence.

Pasal 12

(1) Direktur Jenderal Pajak menolak permintaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk 
permintaan MAP sehubungan dengan Corresponding Adjusments dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri 
Indonesia yang terkait tidak mengajukan permintaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak meminta pernyataan secara 
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tertulis dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak 
mengajukan permintaan MAP.

Pasal 13

Dalam hal pokok permintaan MAP dari Negara Mitra P3B adalah pemotongan atau pemungutan Pajak 
Penghasilan oleh Wajib Pajak di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B, Direktur Peraturan 
Perpajakan II menyampaikan secara tertulis kepada Wajib Pajak dimaksud mengenai permintaan MAP dari 
Negara Mitra P3B dan dapat meminta penjelasan mengenai dasar pemotongan atau pemungutan pajak, 
substansi transaksi, dan meminta dokumen yang diperlukan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar.

Pasal 14

Dalam menindaklanjuti permintaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Direktur Peraturan 
Perpajakan II dapat meminta informasi atau bantuan dari direktorat lain, unit pelaksana teknis dan/atau unit 
vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 15

(1) Dalam hal permintaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terkait dengan bentuk usaha 
tetap di Indonesia dan bentuk usaha tetap dimaksud juga mengajukan permohonan pembetulan atau 
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat 
melaksanakan MAP dan memproses permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan, atau 
pembatalan surat ketetapan pajak.

(2) Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum dikeluarkannya keputusan 
atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Bersama dimaksud dituangkan dalam keputusan 
Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan 
surat ketetapan pajak.

(3) Dalam hal pelaksanaan MAP belum menghasilkan Persetujuan Bersama dan Wajib Pajak yang terkait 
dengan permintaan untuk melaksanakan MAP mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur 
Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak, Direktur Jenderal Pajak 
menghentikan pelaksanaan MAP dan memberitahukan secara tertulis kepada Negara Mitra P3B yang 
mengajukan permintaan MAP.

Pasal 16

(1) Dalam hal dipandang perlu atau atas permintaan Negara Mitra P3B Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak 
dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B yang 
bersangkutan untuk menindaklanjuti permohonan MAP yang dilakukan oleh negara mitra dimaksud.

(2) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menyepakati Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B, 
Direktur Peraturan Perpajakan II segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang terkait terdaftar. 

(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menyampaikan Persetujuan Bersama secara tertulis kepada 
Wajib Pajak terkait.

(4) Dalam hal Persetujuan Bersama mengakibatkan perubahan besarnya pajak yang terutang di Indonesia 
dalam surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Pengurangan atau 
Surat Keputusan Pembatalan surat ketetapan pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan, 
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat keputusan dimaksud sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

(5) Dalam hal Persetujuan Bersama berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan 
di Indonesia, tindak lanjutnya dapat dilakukan berdasarkan prosedur atau tata cara pengembalian pajak 
yang seharusnya tidak terutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menolak atau menghentikan pelaksanaan MAP dalam hal :
a. permintaan MAP disampaikan oleh Negara Mitra P3B setelah batas waktu pelaksanaan MAP 

sebagaimana ditetapkan dalam P3B;
b. pokok permohonan yang diajukan oleh Negara Mitra P3B tidak termasuk ke dalam ruang 

lingkup MAP sebagaimana diatur dalam P3B yang berlaku;
c. Negara Mitra P3B membatalkan permintaan MAP;
d. permintaan melaksanakan MAP terkait dengan bentuk usaha tetap di Indonesia dan bentuk 

usaha tetap dimaksud mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak 
atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak;

e. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait dengan permintaan MAP sehubungan dengan 
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koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B atas Wajib Pajak 
Dalam Negerinya, tidak mengajukan permohonan MAP;

f. Wajib Pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak yang 
menjadi fokus dari permintaan MAP tidak memberikan seluruh dokumen yang diperlukan;

g. Direktorat Jenderal Pajak tidak mungkin untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang 
diperlukan untuk melaksanakan konsultasi dalam rangka MAP karena telah terlewatinya waktu 
yang lama setelah penerbitan surat ketetapan pajak di Indonesia; atau

h. terdapat indikasi kuat bahwa pelaksanaan konsultasi dalam rangka MAP tidak akan 
menghasilkan keputusan yang tepat.

(2) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak dan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B bersepakat 
untuk menghentikan pelaksanaan MAP, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis kepada Wajib Pajak terkait.

Pasal 18

Tata Cara Penanganan Permintaan MAP dari Negara Mitra P3B adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
         PELAKSANAAN MAP ATAS INISIATIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pasal 19

Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf d tanpa berdasarkan permintaan dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau dari Negara Mitra 
P3B, untuk:
a. meninjau ulang (me-review) Persetujuan Bersama yang telah disepakati sebelumnya karena terdapat 

indikasi ketidakbenaran informasi atau dokumen yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri 
Indonesia maupun Negara Mitra P3B;

b. meminta dilakukan Corresponding Adjustments atas koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia sehubungan dengan transaksi 
hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B;

c. membuat penafsiran atas suatu ketentuan tertentu dalam P3B yang diperlukan dalam pelaksanaan P3B 
yang bersangkutan; atau

d. melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan P3B.

Pasal 20

Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan yang terkait dengan 
MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau melalui Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia tersebut terdaftar.

Pasal 21

(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP kepada Negara 
Mitra P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri 
Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak Dalam 
Negeri Indonesia yang terkait mengenai :
a. tanggal pengajuan permintaan untuk melaksanakan MAP;
b. nama Negara Mitra P3B yang terkait;
c. pokok-pokok yang diajukan dalam surat permintaan MAP;
d. argumentasi pengajuan permintaan MAP; dan
e. informasi lain yang diperlukan.

(2) Dalam hal dipandang perlu, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan 
Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B untuk menindaklanjuti MAP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19.

(3) Dalam hal tercapai Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B yang berkaitan dengan Wajib Pajak 
Dalam Negeri Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan Persetujuan Bersama secara 
tertulis kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia terkait.

(4) Dalam hal pelaksanaan MAP yang berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dihentikan 
tanpa menghasilkan Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II 
menyampaikan pemberitahuan penghentian MAP kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia terkait.

Pasal 22

Tata Cara Pelaksanaan MAP atas Inisiatif Direktur Jenderal Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.
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BAB V
        PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA MAP

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam rangka MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), 
Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II atau oleh 
Tim Pelaksana/Delegasi Perunding yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan 
mempertimbangkan masukan dari Direktur Peraturan Perpajakan II.

(2) Direktur Peraturan Perpajakan II memberi masukan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai 
direktorat, unit pelaksana teknis, dan/atau unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang 
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam pelaksanaan MAP untuk menjadi bagian dari 
Tim Pelaksana/Delegasi Perunding.

(3) Direktorat Peraturan Perpajakan II atau Tim Pelaksana/Delegasi Perunding menyiapkan posisi 
Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan MAP dan melaksanakan MAP sesuai dengan posisi yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 24

(1) Dalam hal permintaan untuk melaksanakan MAP terkait dengan koreksi Transfer Pricing, Direktur 
Jenderal Pajak dapat membentuk Tim Khusus yang mempunyai tugas menyiapkan posisi (position 
paper) Direktorat Jenderal Pajak, melakukan koordinasi serta supervisi atas unit-unit yang terkait 
dengan permintaan untuk melaksanakan MAP yang terkait dengan koreksi Transfer Pricing, dan 
menjadi anggota delegasi perunding dalam pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam rangka MAP.

(2) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Direktorat Peraturan 
Perpajakan II, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan unit pelaksana pemeriksaan yang terkait 
dengan koreksi Transfer Pricing yang akan dibahas dalam pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam 
rangka MAP.

(3) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta data, informasi atau dokumen yang 
diperlukan terkait dengan koreksi Transfer Pricing kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang 
terkait dengan permintaan untuk melaksanakan MAP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi 
atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak dapat menghentikan 
pelaksanaan MAP tersebut.

Pasal 25

Direktur Jenderal Pajak mengembalikan dokumen Wajib Pajak yang disampaikan dalam rangka pelaksanaan 
MAP dalam hal :
a. pelaksanaan MAP batal untuk dilaksanakan atau dihentikan; atau
b. telah dicapai Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B.

Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14443
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Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

PER - 69/PJ/2010

             PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 69/PJ/2010

TENTANG

        KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang--Undang Nomor 36 Tahun 
2008, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance 
Pricing Agreement) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893);

     MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING 
AGREEMENT).

BAB I
   KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
(1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

(2) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal 
Pajak dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria--kriteria dan/atau 
menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar dimuka para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(3) Kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk diantaranya penentuan metode 
transfer pricing dan faktor-faktor yang digunakan dalam analisis asumsi kritikal (critical assumptions).

(4) Yang dimaksud dengan Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam 
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi 
yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip 
Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

(5) Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang PPN.

(6) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang 
mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau 
laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus 
sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

(7) Penentu Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(8) Analisa Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak 
atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan 
kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.
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BAB II
        TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Tujuan Kesepakatan Harga Transfer adalah untuk memberikan sarana kepada Wajib Pajak guna 
menyelesaikan permasalahan transfer pricing.

(2) Kesepakatan Harga Transfer mencakup perjanjian tertulis antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal 
atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak Negara lain yang melibatkan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang--Undang PPh.

(3) Ruang lingkup Kesepakatan Harga Transfer meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

BAB III
TAHAPAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Pasal 3

(1) Tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer adalah:
a. pembicaraan awal (pre-lodgement meeting) antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak 

yang bertujuan antara lain untuk:
1. membahas perlu atau tidaknya diadakan Kesepakatan Harga Transfer;
2. memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan penentuan metode 

Penentuan harga Transfer yang diusulkannya;
3. membahas kemungkinan pembentukan Kesepakatan Harga Transfer yang melibatkan 

otoritas pajak negara lain;
4. membahas dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
5. menyepakati rencana waktu pelaksanaan pembentukan Kesepakatan harga Transfer; 

dan
6. membahas hal-hal lain yang relevan dengan pembentukan dan penerapan 

Kesepakatan Harga Transfer.
b. penyampaian permohonan formal Kesepakatan Harga Transfer oleh Wajib Pajak kepada 

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada 
huruf a;

c. pembahasan Kesepakatan Harga Transfer antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak;
d. penerbitan surat Kesepakatan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
e. pelaksanaan dan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan penghentian pelaksanaan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a atau menarik permohonan formal Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum surat Kesepakatan Harga Transfer diterbitkan dengan 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak beserta alasan-alasannya.

BAB IV
  PEMBICARAAN AWAL

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur 
Peraturan Perpajakan II dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak domisili untuk 
melakukan pembicaraan awal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan 
menggunakan Formulir APA-1 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak ini yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.

(2) Yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak orang pribadi terdaftar atau tempat 
kedudukan Wajib Pajak badan terdaftar.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. akta pendirian dan perubahan Wajib Pajak, atau sejenisnya;
b. penjelasan rinci mengenai kegiatan dan usaha Wajib Pajak;
c. struktur perusahaan yang meliputi antara lain struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan 

dan struktur organisasi;
d. penjelasan rinci mengenai pemegang saham dan penjelasan rinci mengenai transaksi yang 

dilakukan oleh pemegang saham dengan Wajib Pajak;
e. penjelasan  rinci mengenai pihak-pihak lainnya yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan 

Wajib Pajak dan penjelasan rinci mengenai transaksi yang dilakukan pihak-pihak lain tersebut 
dengan Wajib Pajak;

f. transaksi yang diusulkan untuk dibahas dan dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dan 
penjelasan rinci mengenai transaksi tersebut;

g. metode Penentuan Harga Transfer yang diusulkan oleh Wajib Pajak dan dokumentasi yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak mengenai Analisis Kesebandingan, analisis fungsional, pemilihan 
dan penentuan pembanding, dan penentuan metode Harga Transfer;
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h. penjelasan rinci mengenai situasi atau keadaan dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak yang 
perubahannya dapat mempengaruhi secara material kesesuaian metode Penentuan Harga 
Transfer Wajib Pajak;

i. penjelasan rinci mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan;
j. penjelasan rinci mengenai pihak lain yang menjadi pesaing yang mempunyai jenis kegiatan 

atau usaha atau produk yang sama atau sejenis dengan Wajib Pajak, termasuk penjelasan 
mengenai karakteristik dan pangsa pasar pesaing;

k. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Laporan Keuangan Wajib Pajak 
yang telah diaudit Akuntan Publik selama 3 (tiga) tahun terakhir;

l. dokumen lain yang dianggap oleh Wajib Pajak relevan untuk disampaikan.

Pasal 5

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP dalam hal permohonan 
ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 6

(1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak 
melakukan evaluasi dan menentukan jadwal untuk pembicaraan awal dengan Wajib Pajak.

(2) Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari satu kali.
(3) Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan kepada Wajib Pajak dan/atau melakukan peninjauan 

ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan.

Pasal 7

Pelaksanaan pembicaraan awal tidak mengikat Direktur Jenderal Pajak atau Wajib Pajak untuk membuat 
Kesepakatan Harga Transfer.

Pasal 8

(1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak secara 
lengkap, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang 
persetujuan atau penolakan untuk membahas lebih lanjut tentang Kesepakatan Harga Transfer.

(2) Dengan diterbitkannya penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak 
tidak dapat meminta untuk meneruskan pembahasan ke tahap selanjutnya.

(3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 atas 
permohonan yang telah diterbitkan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
    PENYAMPAIAN PERMOHONAN FORMAL

Pasal 9

(1) Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Wajib Pajak 
dapat menyampaikan permohonan formal untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer kepada 
Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II.

(2) Permohonan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan Formulir 
APA-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang harus 
dilengkapi dengan dokumen pendukung.

(3) Dokumen-dokumen serta penjelasan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penjelasan mengenai ikhtisar hasil pembicaraan awal yang telah dilakukan sebelumnya antara 

Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
b. penjelasan rinci mengenai metode Penentuan Harga Transfer yang diusulkan oleh Wajib Pajak, 

termasuk dokumentasi yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;
c. penjelasan rinci mengenai kondisi yang membentuk metode Penentuan Harga Transfer;
d. penjelasan rinci dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa penerapan metode Penentuan 

Harga Transfer yang diusulkan oleh Wajib Pajak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 
Usaha; dan

e. penjelasan rinci mengenai analisis asumsi kritikal (critical assumptions).
(4) Yang dimaksud dengan asumsi kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e antara lain :

a. perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya;
b. perubahan tarif dan bea masuk;
c. perubahan ketentuan perundang-undangan di bidang usaha yang terkait;
d. peristiwa di luar kekuasaan dan kendali manusia/perusahaan (force majeur);
e. munculnya pesaing baru yang mempengaruhi struktur harga pasar secara signifikan;
f. keluarnya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan Wajib Pajak;
g. perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi volume penjualan, unit produksi, atau 
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pangsa pasar secara signifikan;
h. perubahan kegiatan usaha Wajib Pajak, seperti restrukturisasi perusahaan; atau
i. perubahan nilai tukar mata uang yang signifikan.

BAB VI
          PEMBAHASAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Pasal 10

(1) Berdasarkan permohonan formal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur 
Jenderal Pajak melakukan pembahasan Kesepakatan Harga Transfer pada waktu yang telah disepakati 
bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak.

(2) Pembahasan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a. ruang lingkup transaksi dan Tahun Pajak yang akan dicakup oleh Kesepakatan Harga Transfer;
b. Analisis Kesebandingan, pemilihan dan penentuan data pembanding;
c. penentuan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
d. kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan metode Penentuan Harga Transfer; 

dan
e. perlu atau tidaknya diadakan Kesepakatan Harga Transfer dengan negara/jurisdiksi lain.

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat meminta Wajib Pajak untuk memberikan data dan informasi lain yang 
diperlukan selama pelaksanaan pembahasan Kesepakatan Harga Transfer.

Pasal 11

(1) Dalam hal Wajib Pajak menganggap bahwa Kesepakatan Harga Transfer dapat menyebabkan terjadinya 
pengenaan pajak berganda, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Direktur Jenderal Pajak untuk mengadakan Prosedur Persetujuan Bersama (MutuaI Agreement 
Procedure/MAP) dengan otoritas pajak dari negara/jurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembahasan 
Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tetap dilanjutkan.

(3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan 
PER-48/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement 
Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 12

(1) Kesepakatan Harga Transfer dapat diberlakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak 
yang dihitung sejak Tahun Pajak saat Kesepakatan Harga Transfer disepakati.

(2) Kesepakatan Harga Transfer dapat diberlakukan untuk Tahun Pajak sebelum Kesepakatan Harga 
Transfer disepakati sepanjang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak untuk 
Tahun Pajak dimaksud:
a. belum pernah dilakukan pemeriksaan;
b. belum pernah diajukan Keberatan atau Banding oleh Wajib Pajak; dan
c. tidak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

(3) Kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak mengenai Tahun Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) harus dituangkan secara jelas dan tegas di dalam Kesepakatan Harga 
Transfer.

BAB VII
 NASKAH KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Pasal 13

(1) Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak menyusun naskah Kesepakatan 
Harga Transfer.

(2) Naskah Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
sekurang-kurangnya:
a. nama, NPWP, serta alamat perusahaan yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib 

Pajak yang terkait dengan Kesepakatan Harga Transfer;
b. ruang lingkup transaksi yang dicakup;
c. Tahun Pajak yang dicakup;
d. ketentuan umum yang digunakan dalam Kesepakatan Harga Transfer;
e. metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati;
f. faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) penerapan metode 

Penentuan Harga Transfer;
g. Harga Wajar atau Laba Wajar, atau Rentang Harga Wajar atau rentang Laba Wajar untuk setiap 

jenis barang/jasa atau transaksi yang dicakup;
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h. kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penerapan Kesepakatan Harga Transfer dan 
kewajiban pelaporan;

i. konsekuensi hukum;
j. kerahasiaan informasi;
k. peninjauan kembali dan pembatasan; dan
l. mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam penerapan;

(3) Naskah Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam jangka 
waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah pembahasan Kesepakatan Harga Transfer diselesaikan dan 
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Pasal 14

Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengikat Direktur Jenderal Pajak 
dan Wajib Pajak.

Pasal 15

(1) Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang 
telah mengikuti atau memenuhi kriteria-kriteria yang telah disepakati dalam Kesepakatan Harga Wajar 
antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak, dianggap telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan 
Kelaziman Usaha.

(2) Dalam hal Kesepakatan Harga Transfer akan diberlakukan untuk Tahun Pajak sebelum disepakatinya 
Kesepakatan Harga Transfer dan Surat Pemberitahuan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk Tahun 
Pajak dimaksud belum mencerminkan hasil Kesepakatan Harga Transfer, Wajib Pajak dapat melakukan 
penyesuaian (compensating adjustment) dengan membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah 
disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan Surat Pemberitahuan 
menjadi lebih bayar, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(4) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan Surat Pemberitahuan 
menjadi kurang bayar, sanksi administrasi dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang--undangan 
perpajakan yang berlaku atas kekurangan pembayaran pajak dimaksud.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan (annual compliance report) yang menggambarkan 
kesesuaian pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak kepada 
Kepala KPP Domisili paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. kepatuhan Wajib Pajak menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dalam transaksi yang 

dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer;
b. penjelasan rinci mengenai keakuratan dan konsistensi penerapan metode Penentuan Harga 

Transfer; dan
c. penjelasan rinci mengenai keakuratan faktor-faktor yang mempengaruhi (critical assumptions) 

penerapan metode Penentuan Harga Transfer.

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi atas penerapan Kesepakatan Harga Transfer oleh Wajib 
Pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer dalam 
hal:
a. Wajib Pajak tidak mematuhi Kesepakatan Harga Transfer;
b. Wajib Pajak menyampaikan data/informasi yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;
c. Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) atau menyampaikan laporan tahunan namun tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 
ayat (2);

d. terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi (critical assumptions) penerapan metode 
Penentuan Harga Transfer; atau

e. ditemukan fakta bahwa Kesepakatan Harga Transfer memuat kesalahan;
f. Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(3) Kondisi yang menyebabkan Direktur Jenderal Pajak dapat meninjau atau membatalkan Kesepakatan 
Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kondisi lainnya harus dicantumkan dalam 
Kesepakatan Harga Transfer.

(4) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak akan 
memberitahukan pembatalan dimaksud kepada Wajib Pajak secara tertulis.
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Pasal 18

(1) Kesepakatan Harga Transfer tidak menghalangi Direktur Jenderal Pajak melaksanakan pemeriksaan 
pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(2) Dalam hal Kesepakatan Harga Transfer diberlakukan untuk transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa di dalam negeri (domestic transfer pricing), maka penyesuaian 
(secondary adjustment) pada Wajib Pajak dalam negeri lainnya dapat dilakukan dengan persetujuan 
Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 19

(1) Buku, catatan, dokumen, atau informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam pembentukan 
Kesepakatan Harga Transfer merupakan kerahasiaan Wajib Pajak yang tidak dapat diungkapkan 
kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

(2) Dalam hal proses pembentukan Kesepakatan Harga Transfer tidak mencapai kesepakatan atau 
Kesekapatan Harga Transfer yang telah disepakati dibatalkan, buku, catatan, dokumen, atau informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Pajak dan tidak digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan pajak.

BAB IX
  KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pembentukan Kesepakatan Harga Transfer dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak.

BAB IX
 KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14529
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             PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 32/PJ/2011

TENTANG

        PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
             PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN
                   DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA

          WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI
    HUBUNGAN ISTIMEWA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan prinsip kewajaran dan 
kelaziman usaha antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, 
dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi 
Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara 
Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007; 

       MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM 
TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip 
Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan 
Istimewa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak :
PER - 32/PJ/2011
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Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009.

4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
PPN.

5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang 
mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, 
maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam 
transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang 
menjadi pembanding.

6. Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang 
sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi 
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

7. Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat 
Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi
yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan 
identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

8. Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) 
atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia 
dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan 
perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:
a. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha 

tertentu;
b. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
c.  transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-
pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan 
Kelaziman Usaha.

(2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis 

Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi 
yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa; dan

d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar 
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sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(3) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle/ALP) mendasarkan pada norma 

bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai 
Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan 
harga pasar yang wajar (Fair Market Value/FMV).

(4) Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan 

Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak 
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :
1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat 

mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk 

menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi 
tersebut terhadap harga atau laba;

b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan 
tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data 
Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar.

c. dalam hal Data Pembanding Internal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada 
huruf b bersifat insidental, maka Data Pembanding Internal dimaksud hanya dapat 
dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak dengan 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam 
melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data Pembanding 
Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau 
dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 4A

(1) Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa.

(3) Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal harus memenuhi faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan.

(4) Dalam hal Data Pembanding Internal telah memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
tingkat kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak diperlukan.

(5) Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan 
membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil 
atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak 
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam hal kegiatan 
tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang 
diperoleh dari transaksi yang dilakukan.

(3) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain:
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a. struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha serta 
manajemen mata rantai (supply chain management) kelompok usaha;

b. fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, 
perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, 
promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik utama perusahaan 
seperti jasa maklon (toll manufacturing), manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas 
(contract manufacturing), dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh (fully fledge 
manufacturing);

c. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, 
dan Harta Tidak Berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, 
dan lokasi;

d. risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang 
melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, harus dilakukan analisis terhadap 
tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, 
yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis.

(2) Dalam hal tidak terdapat dokumen tertulis, hubungan kontrak para pihak dapat ditentukan dari 
peran/perilaku para pihak atau prinsip ekonomi, yang umumnya mengatur hubungan para 
pihak tersebut.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Analisis keadaan ekonomi diperlukan untuk memperoleh tingkat kesebandingan dalam pasar 
tempat beroperasinya para pihak yang melakukan transaksi.

(2) Keadaan ekonomi yang harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan pasar 
mencakup:
a. Lokasi geografis;
b. ukuran pasar;
c. tingkat persaingan dalam pasar serta posisi persaingan antara penjual dan pembeli;
d. ketersediaan barang atau jasa pengganti;
e. tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun 

regional;
f. daya beli konsumen;
g. sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar;
h. biaya produksi termasuk biaya tanah, upah tenaga kerja, dan modal; biaya 

transportasi; dan tingkatan pasar;
i. tanggal dan waktu transaksi; dan sebagainya.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk 
menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropiate 
Method).

(2) Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterapkan 
adalah :
a. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa 

(Comparable Uncontrolled Price/CUP);
b. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM);
c. Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method);
d. Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM); atau
e. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM).

(3) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa 
(Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan 
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dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan 
antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan
yang sebanding.

(4) Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) adalah metode Penentuan Harga 
Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali 
produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, 
atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

(5) Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang  dilakukan 
dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari 
transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor 
wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip 
Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

(6) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer 
berbasis Laba Transaksional (Transactional Profit Method Based) yang dilakukan dengan 
mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima 
secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi 
dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau 
Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method).

(7) Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah metode 
Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih 
operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas 
transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba 
bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak
mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas 
transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa 
lainnya.

(8) Dalam menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. kelebihan dan kekurangan setiap metode;
b. kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan sifat dasar transaksi antar pihak 

yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang ditentukan berdasarkan analisis fungsional;
c. ketersediaan informasi yang handal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yang 

tidak mempunyai Hubungan Istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau 
metode lain;

d. tingkat kesebandingan antara transaksi antar pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, 
termasuk kehandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh 
yang material dari perbedaan yang ada.

(9) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) antara lain adalah:
a. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi 

yang sebanding; atau
b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 

Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa Identik atau 
memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang 
akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

(10) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/
RPM) antara lain adalah:
a. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang 

mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil 
analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan

b. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas 
barang atau jasa yang diperjualbelikan.

(11) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) antara lain adalah:
a. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) 

atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau

c. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.
(12) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) secara khusus hanya dapat diterapkan dalam 

kondisi sebagai berikut:
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a. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu 
sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau

b. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang 
menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

(13) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net 
Margin Method/TNMM) antara lain adalah:
a. salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan kontribusi yang 

khusus; atau
b. salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yang 

kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain.
(14) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan menyimpan buku, dasar 

catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pasal 12 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan 
antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan 
Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:
a. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
b. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan 

Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang 
tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau 
yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;

(3) Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap 
benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah 
nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud.

(4) Dalam menentukan nilai transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus 
diterapkan melalui Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

(5) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap 
tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya 
karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan 
yang berada dalam satu kelompok usaha.

(6) Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya atau pengeluaran yang 
terjadi sehubungan dengan:
a. kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang saham 

perusahaan induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya pengurus 
perusahaan induk;

b. kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan konsolidasi 
perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yang 
dinikmati oleh Wajib Pajak;

c. perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan 
perusahaan dalam kelompok usaha, kecuali pengambilalihan tersebut dilakukan oleh 
Wajib Pajak dan manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan dan 
pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Harta Tak Berwujud (Intangibles) adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki masa 
manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memiliki kegunaan dalam 
kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali, seperti paten, hak 
cipta atau merek dagang.

(3) Harta Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Harta Tidak Berwujud 
sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) dan Harta Tidak Berwujud 
sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles).

(4) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) pada 
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umumnya terjadi melalui kegiatan riset dan pengembangan yang berisiko dan mahal, sehingga 
pemiliknya berusaha mengganti pengeluaran tersebut melalui penjualan barang, perjanjian 
lisensi atau kontrak jasa.

(5) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles) meliputi 
antara lain merek dagang atau nama dagang yang membantu meningkatkan pemasaran dari 
barang dan jasa, daftar pelanggan, dan saluran distribusi.

(6) Merek Dagang adalah nama, simbol atau gambar yang unik yang dimiliki sebagai identitas dari 
suatu barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh pabrikan atau dealer, dimana 
penggunaannya oleh pihak lain diatur oleh hukum domestik atau hukum internasional.

(7) Transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 
Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :
a. transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;
b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
c. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa 

mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 
tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan 
menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga 
Transfer yang tepat ke dalam transaksi.

(8) Transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 
Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :
a. transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi; dan
b. nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai 

Hubungan Istimewa sama dengan nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan
antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai 
kondisi yang sebanding.

(9) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dan ayat (9) harus dipertimbangkan antara lain :
a. keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas Harta Tidak Berwujud;
b. eksklusifitas hak yang dialihkan; dan
c. keberadaan hak pihak yang memperolah Harta Tak Berwujud untuk turut serta dalam 

pengembangan harta dimaksud.

13. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 17A

(1) Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements) adalah kesepakatan yang 
dibuat oleh para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk berbagi risiko dari 
mengembangkan, menghasilkan atau mendapatkan aset, jasa atau hak, dan untuk menentukan 
fungsi dan peranan para pihak dalam kesepakatan atas aset, jasa atau hak dimaksud.

(2) Para pihak dalam Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements) berhak 
untuk mendapatkan manfaat pelaksanaan Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution 
Arrangements) sebagai pemilik efektif (effective owners).

(3) Dalam hal terdapat Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements), maka 
kontribusi biaya antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama 
dibandingkan dengan kontribusi biaya dalam kesepakatan yang dilakukan antara pihak-pihak 
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen 
yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(3) Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan transaksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set lampiran dari 
dokumen induk.

(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan dengan 
bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan 
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Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi.
(5) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak 

sekurang-kurangnya mencakup:
a. gambaran  perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur 

kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar 
pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;

b. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
c. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil 

analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, 
dan strategi usaha.

d. pembanding yang terpilih;
e. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang 

dipilih oleh Wajib Pajak serta alasan penolakan metode yang tidak dipilih.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan 
pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan 
apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi 
yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.

(3) Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar 
atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau 
menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Direktur Jenderal Pajak 
berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan 
metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal
Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment) terhadap 
penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian 
(primary adjustment) yang dilakukan oleh :
a. Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya termasuk Bentuk Usaha Tetap yang 
menjadi lawan transaksi Wajib Pajak; atau

b. otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak 
dalam negeri termasuk Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

(2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaian 
penghitungan pajaknya.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement 
Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda atau P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang 
menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk 
dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak 
di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksinya.

(2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian 
antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka 
penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

(3) Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) adalah prosedur administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari 
Indonesia dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra P3B untuk menyelesaikan 
sengketa perpajakan yang timbul sehubungan dengan penerapan P3B.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing 
Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan 
antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau 
antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14855
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             PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 22/PJ/2013

TENTANG

        PEDOMAN PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK
   YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 92 Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, perlu menetapkan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan 
Istimewa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47);

       MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG 
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai pedoman 
pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut 
Pemeriksaan transfer pricing.

Pasal 2

Jenis dan bentuk surat dan/atau dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Wajib 
Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak :
PER - 22/PJ/2013
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1. Terhadap SP2 yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan Pemeriksaan 
belum selesai, proses penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Direktur Jenderal ini;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.07/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak 
Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30-05-2013
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15275

Lampiran bisa lihat di laman Ortax
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Peraturan Direktur Jenderal Pajak :
PER - 29/PJ/2017

             PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 29/PJ/2017

TENTANG

       TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 
tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan 
Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, perlu 
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan 
yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan 
Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2120);

       MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
1. Peraturan Menteri adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen 

dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan 
Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya beserta perubahannya. 

2. Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa laporan per negara yang selanjutnya disebut Laporan per 
Negara adalah laporan per negara yang disampaikan setiap tahun oleh Wajib Pajak berdasarkan 
Peraturan Menteri dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

3. Grup Usaha adalah sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

4. Grup Usaha Multinasional adalah Grup Usaha yang anggotanya berkedudukan di lebih dari satu negara 
atau yurisdiksi perpajakan.

5. Entitas Induk adalah salah satu anggota dari Grup Usaha yang memenuhi kriteria:
a. menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup 

Usaha; dan
b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan 

standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang 
mengikat emiten bursa efek di Indonesia.

6. Entitas Konstituen adalah Entitas Induk dan anggota dari Grup Usaha yang tercakup dalam Laporan per 
Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. Perjanjian Internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan 
bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang 
mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, antara lain:
a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax 

Information Exchange Agreement); atau
c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on Mutual 

Administrative Assistance in Tax Matters).
8. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah 

Indonesia dalam Perjanjian Internasional.
9. Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Memenuhi Kualifikasi atau Qualifying Competent Authority 

Agreement yang selanjutnya disebut QCAA adalah persetujuan antara pejabat yang berwenang 
Pemerintah Indonesia dengan pejabat yang berwenang Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang 
mewajibkan para pihak yang terikat untuk saling mempertukarkan Laporan per Negara secara otomatis.

10. DJP Online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman 
(website) Direktorat Jenderal Pajak.

11. Notifikasi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak yang 
menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan 
Laporan per Negara.

Pasal 2



75

www.ortax.org

Edisi Transfer Pricing | April 2018

(1) Wajib Pajak dalam negeri:
a. yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto 

konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas 
triliun rupiah) wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara; atau

b. yang merupakan Entitas Konstituen yang Entitas Induknya merupakan subjek pajak luar negeri 
wajib menyampaikan Laporan per Negara, sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas 
Induk tersebut berdomisili:
1) tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;
2) tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi 

perpajakan; atau
3) memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi 

perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia 
dari negara atau yurisdiksi tersebut.

(2) Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tersedia paling lama 12 (dua belas) 
bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(3) Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Entitas Induk yang:
a. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup 

Usaha; atau
b. dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak 

diwajibkan mengonsolidasi Laporan Keuangan Entitas Induk dimaksud.
(4) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperbolehkan menunjuk 

Entitas Konstituen lainnya untuk menggantikannya dalam memenuhi kewajiban penyampaian Laporan 
per Negara, baik di Indonesia maupun di negara atau yurisdiksi lainnya.

(5) Dalam hal Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri telah menunjuk Entitas Konstituen 
di luar negeri sebagai pengganti Entitas Induk, Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b tidak diwajibkan menyampaikan Laporan per Negara sepanjang memenuhi ketentuan 
sebagai berikut:
a. Wajib Pajak dalam negeri menyampaikan pemberitahuan mengenai Entitas Konstituen yang 

ditunjuk sebagai pengganti Entitas Induk tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak; dan
b. negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen yang ditunjuk sebagai pengganti Entitas Induk 

tersebut berdomisili:
1) mewajibkan penyampaian laporan per negara; dan
2) memiliki QCAA serta laporan per negara dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari 

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud.
(6) Entitas Konstituen yang ditunjuk sebagai pengganti Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan satu-satunya Entitas Konstituen yang ditunjuk untuk menggantikan Entitas Induk tersebut 
dalam menyampaikan laporan per negara kepada otoritas pajak di negara atau yurisdiksi tempat 
Entitas Konstituen yang ditunjuk dimaksud berdomisili.

(7) Dalam hal terdapat lebih dari satu Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Konstituen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri 
dapat menunjuk salah satu Entitas Konstituen yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri untuk 
menyampaikan Laporan per Negara ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3

(1) Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf b merupakan entitas yang:
a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih Entitas Konstituen lain dalam Grup 

Usaha Multinasional;
b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan 

standar akuntansi keuangan atau ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat 
entitas dimaksud berdomisili;

c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha 
Multinasional, atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas 
lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi Laporan Keuangan entitas dimaksud; dan

d. memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak yang bersangkutan paling sedikit:
1) setara dengan €750,000,000.00 (tujuh ratus lima puluh juta euro) berdasarkan nilai 

tukar mata uang fungsional Entitas Induk pada 1 Januari 2015 dalam hal negara atau 
yurisdiksi tempat Entitas Induk dimaksud berdomisili tidak mewajibkan penyampaian 
laporan per negara; atau

2) sebesar batasan peredaran bruto konsolidasi yang menjadi dasar penentuan kewajiban 
penyampaian laporan per negara sebagaimana diatur di negara atau yurisdiksi tempat 
Entitas Induk dimaksud berdomisili.

(2) Entitas Konstituen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan:
a. setiap entitas usaha terpisah yang merupakan anggota Grup Usaha Multinasional dan 

dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk untuk keperluan pelaporan 
keuangan;

b. setiap entitas usaha yang merupakan anggota Grup Usaha Multinasional yang tidak dimasukkan 
dalam laporan keuangan konsolidasi semata-mata karena pertimbangan ukuran usaha atau 
materialitas; dan/atau
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c. setiap Bentuk Usaha Tetap dari entitas usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b 
sepanjang Bentuk Usaha Tetap tersebut memiliki laporan keuangan yang terpisah untuk 
keperluan pelaporan keuangan, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
pelaporan pajak, atau untuk tujuan pengendalian manajemen perusahaan.

(3) Negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili yang tidak memiliki perjanjian dengan 
pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili 
yang memiliki Perjanjian Internasional dengan pemerintah Indonesia tetapi tidak memiliki QCAA.

(4) Laporan per negara tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 
angka 3 adalah tidak dapat diperolehnya laporan per negara melalui pertukaran informasi secara
otomatis karena kondisi sebagai berikut:
a. adanya penundaan pertukaran laporan per negara secara otomatis karena hal-hal selain yang 

diatur dalam QCAA; atau
b. terjadinya kegagalan secara berulang untuk mempertukarkan laporan per negara secara 

otomatis dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(5) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus menyampaikan Laporan per Negara dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan setelah diumumkannya daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang laporan per negaranya tidak 
dapat diperoleh.

(6) Dalam hal Laporan per Negara tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional berwenang 
meminta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk menyampaikan 
Laporan per Negara, dengan menggunakan format surat permintaan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak Badan yang merupakan Entitas Konstituen atau yang memiliki transaksi afiliasi harus 
menyampaikan Notifikasi ke Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban penyampaian Laporan 
per Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wajib Pajak dimaksud harus menyampaikan 
Laporan per Negara yang dilampiri kertas kerja Laporan per Negara bersamaan dengan penyampaian 
Notifikasi.

(3) Penyampaian Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian Laporan per Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam batas 
waktu paling lama:
a. 16 (enam belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2016; atau
b. 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2017 dan seterusnya;
melalui DJP Online atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan.

(4) Terhadap penyampaian Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian Laporan 
per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima.

(5) Tanda terima penyampaian Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan 
sebagai pengganti Laporan per Negara, yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

(6) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
menyampaikan pembetulan Laporan per Negara dimaksud dengan menyampaikan kembali Laporan 
per Negara yang telah dibetulkan yang dilampiri kertas kerja Laporan per Negara melalui DJP Online 
atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan.

Pasal 5

(1) Notifikasi berisi pernyataan mengenai:
a. identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk;
b. identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang bukan merupakan Entitas Induk; dan
c. pernyataan kewajiban penyampaian Laporan per Negara.

(2) Notifikasi dibuat dengan mengisi formulir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

(1) Laporan per Negara yang disampaikan oleh:
a. Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib 

diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun 
Pajak Wajib Pajak dimaksud; atau

b. Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 
diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun 
Pajak Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri.

(2) Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan melalui pembentukan 
kertas kerja Laporan per Negara, dalam bentuk salinan digital (softcopy) dengan ekstensi Extensible 
Markup Language (XML).
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(3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Wajib 
Pajak dimaksud tidak perlu membentuk kertas kerja Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2).

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan pertukaran Laporan per Negara secara otomatis dengan Negara 
Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki QCAA.

(2) Pelaksanaan pertukaran Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Direktur Perpajakan Internasional.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian Laporan per Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak mengumumkan daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki:
a. Perjanjian Internasional;
b. QCAA; dan
c. QCAA tetapi Laporan per Negara tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),
di laman resmi (website) Direktorat Jenderal Pajak pada setiap akhir tahun atau setiap terjadi perubahan daftar 
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 9

Kewajiban penyampaian Laporan per Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan 
berdasarkan Tahun Pajak Entitas Induk mulai Tahun Pajak 2016.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16414
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Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak :
SE - 18/PJ.53/1995

       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

___________________________________________________________________________________________
        26 April 1995

          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
           NOMOR SE - 18/PJ.53/1995

TENTANG

    PENGERTIAN HUBUNGAN ISTIMEWA (SERI PPN 16-95)

           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,maka 
terjadi perubahan pengertian mengenai hubungan istimewa. Untuk itu diminta perhatian saudara terhadap
hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
1994, memberikan pengertian yang lebih luas tentang hubungan istimewa. Persyaratan terjadinya
hubungan istimewa ditambah dengan adanya hubungan baik sedarah maupun semenda dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat.

2. Dengan demikian hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau
keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh salah satu dari faktor-faktor sebagai berikut :
2.1 Faktor Kepemilikan atau penyertaan

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan berupa penyertaan 
modal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, baik secara langsung atau tidak 
langsung.

Contoh :
a. Penyertaan secara langsung

PT A memiliki 50% (lima puluh perseratus) saham PT B. Kepemilikan saham PT B 
oleh PT A tersebut merupakan penyertaan modal secara langsung sebesar lebih dari 
25% (dua puluh lima perseratus). Dalam hal ini Dianggap ada hubungan istimewa 
antara PT A dan PT B.

b. Penyertaan secara tidak langsung 
Jika PT B tersebut diatas memiliki 50% (lima puluh perseratus) saham PT C,maka PT 
A sebagai pemegang saham PT B, secara tidak langsung mempunyai penyertaan 
pada PT.C sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Dalam hal tersebut, antara PT 
A,PT B, dan PT C terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan tersebut diatas 
juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

2.2 Faktor Penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi
Hubungan istimewa antara pengusaha dapat juga terjadi karena adanya penguasaan melalui 
manajemen ataupun penggunaan teknologi, meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan. 
Hubungan istimewa ada apabila satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan yang 
sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan 
Pengusaha yang sama tersebut.

contoh :
a. Penguasaan melalui manajemen  :

TA, Direktur Utama di perusahaan BB, juga menjabat sebagai Direktur Utama
di Perusahaan C.
Dalam hal ini ada hubungan istimewa antara perusahaan BB dan C, karena adanya 
penguasaan melalui manajemen oleh TA terhadap perusahaan BB dan C.

b. Penguasaan melalui penggunaan Teknologi :
Perusahaan X yang memproduksi minuman menggunakan Formula yang diciptakan 
oleh perusahaan Y. Dalam hal ini ada penguasaan melalui penggunaan teknologi oleh 
perusahan Y terhadap perusahaan X, sehingga terjadi hubungan istimewa antara 
perusahaan X dan perusahaan Y.

2.3 Faktor hubungan keluarga sedarah atau semenda
Hubungan keluarga sedarah atau semenda ini dapat menimbulkan hubungan istimewa diantara 
orang pribadi. Hubungan keluarga sedarah yang menimbulkan hubungan istimewa adalah 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yaitu hubungan antara 
seseorang dengan ayahnya, atau dengan ibunya, atau dengan anaknya,dan hubungan 
keluarga sedarah dalam garis keturunan kesamping satu derajat, yaitu hubungan antara 
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seseorang dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Hubungan keluarga semenda yang dapat 
menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan 
lurus satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan mertuanya, atau dengan anak 
tirinya, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan kesamping satu derajat, yaitu 
hubungan antara seseorang dengan iparnya. Apabila antara suami istri terdapat perjanjian 
pemisahaan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan 
istimewa.

3. Hubungan istimewa seperti dimaksud pada butir 2 akan dapat mempengaruhi harga, yaitu adanya
kemungkinan harga ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal demikian maka yang menjadi
Dasar Pengenaan Pajak adalah harga pasar yang wajar yang berlaku dipasar bebas.

4. Oleh sebab itu, diharap agar saudara memperhatikan dengan seksama praktek-praktek yang diduga
mengandung hubungan istimewa antara perusahaan dan/atau pribadi serta pengaruhnya terhadap
potensi pajak, antara lain dalam hal transaksi antar perusahaan yang bernaung dibawah satu grup
dan perusahaan keluarga.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=2684
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      KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

____________________________________________________________________________________________
   3 November 2010

          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR SE - 110/PJ/2010

TENTANG

        PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.03/2010 TENTANG
  PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN

        PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN
        YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG

   MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT
     KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.03/2010 tanggal 
11 Agustus 2010 tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham 
atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang Dibentuk untuk Maksud Demikian (Special Purpose 
Company) yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan 
Harga, bersama ini disampaikan fotokopi Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan PMK tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Ketentuan PMK tersebut menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk dapat 
menentukan pembelian saham atau aktiva Wajib Pajak badan dalam negeri oleh suatu special purpose 
company sebagai pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya sebagai pihak yang 
sebenarnya melakukan pembelian. Kewenangan tersebut dilaksanakan sepanjang :
a. Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan 

pembelian mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak atau badan yang dibentuk untuk 
maksud melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan (special purpose company); dan

b. terdapat ketidakwajaran penetapan harga pembelian.

3. Bentuk-bentuk saham atau aktiva perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan 
tersebut adalah :
a. Saham atau aktiva yang sebelumnya dimiliki dan/atau dijaminkan oleh Wajib Pajak dalam 

negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan 
dengan perjanjian utang piutang; atau

b. Aktiva yang merupakan aset kredit (piutang) kepada Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan 
sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang 
piutang.

4. Pihak atau badan yang dibentuk untuk melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan (special 
purpose company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan tersebut merupakan pihak 
atau badan yang tidak mempunyai substansi usaha dan yang dibentuk oleh Wajib Pajak dalam negeri 
yang bertujuan antara lain untuk membeli saham atau aktiva Wajib Pajak dalam negeri lainnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak :
SE - 110/PJ/2010
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Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14444
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      KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

____________________________________________________________________________________________
     24 Oktober 2013

           SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR SE - 50/PJ/2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI
    HUBUNGAN ISTIMEWA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

A. Umum

Secara umum pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tetap mengacu 
kepada Standar Pemeriksaaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 
tanggal 11 Juni 2013 tentang Standar Pemeriksaan.

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana 
diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini digunakan 
sebagai tuntunan teknis dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai 
hubungan istimewa.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 
merupakan tuntunan teknis pemeriksaan yang dapat digunakan Pemeriksa Pajak dalam 
melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa

2. Tujuan
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 
bertujuan memberikan kemudahan dan keseragaman bagi Pemeriksa Pajak dalam melakukan 
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa guna menjamin 
pemeriksaan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan 
Istimewa meliputi kegiatan persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan, 
format tambahan Kertas Kerja pemeriksaan, dan format tambahan Laporan Hasil Pemeriksaan.

D. Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap 
Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

E. Ketentuan Lain-lain

1. Petunjuk teknis yang diatur dalam Surat Edaran ini digunakan sebagai tuntunan teknis dalam 
melakukan pemeriksaan dengan kriteria sebagai berikut :
a. Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan rutin atas Wajib Pajak yang telah teridentifikasi 

mempunyai risiko penghindaran pajak terkait transaksi dengan pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa sebelum diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

b. Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan rutin atas Wajib Pajak yang mempunyai risiko 
penghindaran pajak terkait transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa yang ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan, sehingga Pemeriksa 
Pajak melakukan perubahan atas Rencana Pemeriksaan (audit plan) dan Program 
Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak :
SE - 50/PJ/2013
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2. Pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing 
(seri TP-1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2013
DIREKTUR JENDERAL

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Tautan:
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15381

Lampiran bisa lihat di laman Ortax
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Surat Direktur Jenderal Pajak :
S - 153/PJ.04/2010

      KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

____________________________________________________________________________________________
         31 Maret 2010

     SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
          NOMOR S - 153/PJ.04/2010

TENTANG

           PANDUAN PEMERIKSAAN KEWAJARAN TRANSAKSI AFILIASI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengenai penerapan 
prinsip kewajaran (arm’s length principle) dan kelaziman usaha (ordinary practice of business) yang tidak 
dipengaruhi hubungan istimewa dalam pemeriksaan pajak, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap 
Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993
tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1) dan sebagai 
konsekuensi dari meningkatkanya intensitas pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi, dengan ini disampaikan 
kepada Saudara panduan mengenai pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi yang meliputi hal-hal sebagai 
berikut:

1. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yag tidak dipengaruhi hubungan istimewa serta penerapannya 
dalam kegiatan pemeriksaan pajak (Lampiran 1);

2. Pemilihan pembanding, pemilihan indikator tingkat laba, dan pemilihan metode transfer pricing 
(Lampiran 2);

3. Prosedur penerapan prinsip kewajaran dalam pemeriksaan pajak (Lampiran 3).

Panduan ini diterbitkan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesesuaian praktek pemeriksaan pajak yang dilakukan para pemeriksa pajak dengan 
ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan yang berlaku;

2. Meningkatkan keseragaman penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi di seluruh Indonesia, 
yang penerapannya dilakukan pada saat pemeriksaan pajak;

3. Memberi penegasan atas beberapa ketentuan dalam Pedoman Pemeriksaan dan Petunjuk Penanganan 
Transfer Pricing yang diterbitkan pada tahun 1993; 

4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut di atas, diharapkan hasil pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi 
di masa mendatang dapat berdampak kepada semakin meningkatnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance)
Wajib Pajak untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa,
dalam transaksinya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Contoh-contoh yang diuraikan dalam panduan ini tidak dimaksudkan sebagai hal yang terpisah dari panduan. 
Saudara dapat meminta asistensi ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan apabila Saudara telah melaksanakan
langkah-langkah sesuai dengan ketentuan dalam panduan tersebut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur,

ttd,-

RAMRAM BRAHMANA
NIP. 0600041002

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Intelijen dan Penyidikan
3. Direktur Peraturan Perpajakan I
4. Direktur Peraturan Perpajakan II
5. Para Kepala Kantor Wilayah
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MASIH RAGU ?? 100% MONEY BACK GUARANTEE
Free Training PPh 21 Free Training

Penggunaan Aplikasi
Free Konsultasi PPh 21
dan Aplikasi

WHY CHOOSE US ?

Design By Experiences

100% Legal And Secure

Store All Data Into Database

30 Day Money-back Guarantee

Software PPh 21 yang sangat fleksibel dengan perubahan 
dan berbagai kondisi,

dapat diandalkan ketika Kantor Pajak melakukan 
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JOIN US for more comprehensive tax knowledge...
Ortax training center dengan instruktur profesional dan kompeten tidak hanya 
memaparkan konsep yang mumpuni namun juga berbagi pengalaman praktis. 

Ortax training telah diikuti oleh ribuan perusahaan di Indonesia.

STAY in front of CHANGE

Regular Training

Inhouse Training

Private Training

TRAINING CENTER

Training Rutin yang diselenggarakan di Ortax Training Center

atau di Hotel dengan berbagai topik

Pelatihan yang desain serta materinya disesuaikan

dengan kondisi dan keinginan klien (tailor).

Pelatihan pajak khusus untuk satu perusahaan atau group perusahaan

dengan pilihan materi yang sudah disediakan oleh pihak ortax.

training.ortax.org Scan untuk mengetahui jadwal training
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Get
DEMO

Scan QR Code PDF e-faktur

Scan QR Code PDF/JPG hasil cetak

Scan QR Code dengan Barcode Scanner

Scan - Cek Validitas 
- Data Siap Import dalam satu proses

Hemat Waktu dan Tenaga Anda dengan eFaktur CSV Creator …
TERUJI dapat melakukan Import Data hingga ribuan faktur secara mudah dan cepat …

Mampu Melakukan Scan QR Code Faktur Pajak Masukan dengan sangat cepat …

Dilengkapi dengan Fasilitas
Rekapitulasi Faktur Pajak
Keluaran & Masukan

IMPORT DATA e-FAKTUR
LEBIH MUDAH, LEBIH CEPAT
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