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TAX ALERT 
SS/TXALERT/02/2018 

 
 
To : Clients of Salaki & Salaki 
 
Re : Tax Alert – Pelaksanaan Penentuan Besarnya  

Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan untuk 
Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan & Tata Cara 
Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri (PER-25/PJ/2017) 

 
 
Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya PMK No. 169/PMK.010/2015 mengenai 
besarnya perbandingan antara utang dan modal Perusahaan untuk keperluan 
penghitungan Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 28 
November 2017 menerbitkan PER DJP No. PER – 25/PJ/2017 yang mengatur 
lebih lanjut tentang pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara 
utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak 
Penghasilan, dan juga tata cara pelaporan utang swasta luar negeri.  

Beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian yang dibahas di dalam 
Peraturan ini adalah sebagai berikut:  

 Wajib Pajak (WP) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia yang: 

o modalnya terbagi atas saham – saham; dan 

o memiliki utang; dan 

o mengurangkan biaya pinjaman atas utang dalam penghitungan 
penghasilan kena pajak; 

 wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan 
Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh-nya 
(format laporan terlampir bersama sirkular ini). 

 Dalam hal WP Badan sebagaimana dimaksud di atas memiliki utang 
swasta luar negeri, maka WP terkait juga wajib menyampaikan laporan 
utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan PPh-nya 
(format laporan terlampir bersama sirkular ini). Utang swasta luar negeri 
yang dimaksud tidak termasuk utang dagang yang tidak dibebani bunga. 

 Jika tidak melampirkan laporan – laporan di atas, maka: 

o SPT Tahunan PPh yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap; 

o Jika memiliki utang swasta luar negeri, biaya pinjaman yang 
terutang dari utang tersebut tidak dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. 
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 Bagi WP yang mempunyai utang kepada pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa, atas biaya pinjaman yang tingkat biaya 
pinjamannya tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 
Usaha (Arm’s Length Principle), maka akan dianggap sebagai dividen 
bagi pihak yang menerima atau memperolehnya dan dikenakan pajak 
pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo 
pembayarannya.  

 Biaya – biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan dalam 
menghitung penghasilan kena pajak yaitu: 

a) Selisih antara biaya pinjaman yang ditanggung oleh WP dengan 
biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung 
penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan ini; 

b) Selisih antara biaya pinjaman atas utang kepada pihak yang 
memiliki Hubungan Istimewa yang dapat diperhitungkan dengan 
biaya pinjaman yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 
Usaha; 

c) Biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan 
objek pajak; dan 

d) Biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak 
bersifat final. 

Dalam hal biaya pinjaman sebagaimana dimaksud di atas dikapitalisasi 
sebagai harga perolehan harta, maka penyusutan atas bagian harta 
yang merupakan kapitalisasi biaya pinjaman dimaksud tidak dapat 
diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. 

 

Please note that this TAX ALERT is by no means a summary of all the main issues 
covered in and concerns arising from the stated above new tax regulation. Any reliance on 
the material contained herein is at the user’s own risk. Please contact a certified tax 
consultant should you need further assistance. 
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