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Tax Alert 05.2018 –
Panduan Penyampaian
Laporan per Negara 
(Country by Country 
Report)



Abreviasi

• WPDN = Wajib Pajak Dalam Negeri (Orang Pribadi
maupun Badan)

• SPLN = Subjek Pajak Luar Negeri

• CbCR = Country by Country Reporting / Laporan per 
Negara

• QCAA = Qualifying Competent Authority Agreement
/ Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang 
Memenuhi Kualifikasi
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1. Siapa yang wajib
menyampaikan CbCR?



WPDN – Entitas Induk
(Pasal 1 no. 5; Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a), dan Ayat (3))
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Entitas Induk dari
Grup Usaha

• Menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam
Grup Usaha;

• Wajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar
akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang 
mengikat emiten bursa efek di Indonesia; 

• Merupakan entitas yang tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh
entitas lainnya dalam Grup Usaha atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung
oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi
Laporan Keuangan Entitas Induk dimaksud ke dalam Laporan Keuangannya;

DAN memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling 
sedikit Rp. 11 Triliun.
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• Entitas Induk sebagaimana dimaksud di atas TIDAK DIPERBOLEHKAN menunjuk
Entitas Konstituen lainnya untuk menggantikannya dalam memenuhi kewajiban
penyampaian Laporan per Negara, baik di Indonesia maupun di negara atau
yurisdiksi lainnya.



WPDN –Entitas Konstituen
(Pasal 2 Ayat (1) Huruf (b), Ayat (5), Ayat (7))
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Entitas Konstituen

• Merupakan entitas yang Entitas Induknya merupakan Subjek Pajak Luar Negeri
(SPLN) yang wajib menyampaikan CbCR, namun negara atau yurisdiksi tempat
Entitas Induk tersebut berdomisili:

a) Tidak mewajibkan penyampaian Laporan per Negara;
b) Tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran

informasi perpajakan; atau
c) Memiliki perjanjian seperti disebutkan pada bagian b), tetapi CbCR tidak dapat

diperoleh Pemerintah Indonesia dari negara / yurisdiksi tersebut.
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• Jika Entitas Induk SPLN telah menunjuk Entitas Konstituten lain di luar negeri
sebagai pengganti Entitas Induk, WPDN Entitas Konstituen tidak wajib
menyampaikan CbCR sepanjang:

a) WPDN Entitas Konstituen menyampaikan pemberitahuan mengenai Entitas
Konstituen Luar Negeri yang ditunjuk sebagai pengganti Entitas Induk tersebut
kepada DirJen Pajak; dan

b) Negara / yurisdiksi tempat Entitas Konstituen LN yang ditunjuk tersebut
berdomisili:
o Mewajibkan penyampaian CbCR; dan
o Memiliki QCAA, dan CbCR dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari

negara / yurisdiksi mitra.

• Jika terdapat banyak WPDN Entitas Konstituen yang menjadi bagian dari Grup
Usaha, Entitas Induk SPLN dapat menunjuk salah satu WPDN Entitas Konstituen
untuk menyampaikan CbCR ke DirJen Pajak.
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2. Bagaimana cara melaporkan
CbCR?



Kewajiban Menyampaikan
NOTIFIKASI (Pasal 4 Ayat (1), (2), (4), (5))
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Wajib Menyampaikan CbCR
TIDAK Wajib Menyampaikan
CbCR

Setelah menyampaikan NOTIFIKASI (dan) CbCR, WP akan diberikan TANDA TERIMA. Tanda Terima
tersebut harus dilampirkan dalam SPT PPh Badan. 

Menyampaikan NOTIFIKASI                                  Hanya perlu menyampaikan
+ CbCR dalam XML Format NOTIFIKASI



Timeline Melaporkan
NOTIFIKASI (dan) CbCR
(Pasal 3 Ayat (5) & Pasal 4 Ayat (3))
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2017 2018 2019   dst.

APRIL – deadline 
penyampaian

NOTIFIKASI (dan) CbCR
utk Thn Pajak 2016

DESEMBER – deadline 
penyampaian

NOTIFIKASI (dan) CbCR
utk Thn Pajak 2017

• Untuk tahun pajak 2016, deadline pelaporan NOTIFIKASI (dan) CbCR adalah 16 bulan setelah akhir tahun
pajak (jatuh di April 2018).

• Untuk tahun pajak 2017 dan seterusnya, deadline dari kewajiban tsb adalah 12 bulan setelah akhir
tahun pajak.

• Dalam hal CbCR tidak dapat diperoleh oleh DirJen Pajak dari negara atau yurisdiksi mitra, maka WPDN 
terkait harus menyampaikan CbCR dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diumumkannya daftar 
negara atau yurisdiksi mitra yang CbCR-nya tidak dapat diperoleh.
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APPENDIX
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Contoh Blanko
Form 
NOTIFIKASI 
(Lampiran Bagian B)

• Penyampaian NOTIFIKASI 
(dan CbCR) disampaikan
melalui DJP Online atau
secara manual dalam hal DJP 
Online tidak dapat
digunakan.
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KRITERIA Entitas Induk yang 
merupakan SPLN (Pasal 3 Ayat (1))

• Memiliki secara langsung atau tidak langsung 1 (satu) atau lebih Entitas Konstituen lain 
dalam Grup Usaha Multinasional;

• Mempunyai kewajiban menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan
standar akuntansi keuangan ATAU ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi
domisili;

• Tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup
Usaha Multinational, ATAU dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, 
tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi Laporan Keuangan entitas
induk SPLN; dan

• Memliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak yang bersangkutan paling sedikit:
a) Setara dengan € 750.000.000 berdasarkan nilai tukar mata uang fungsional Entitas

Induk pada 1 Januari 2015 apabila negara atau yurisdiksi tempatnya berdomisili
tidak mewajibkan penyampaian CbCR; atau

b) Sebesar batasan peredaran bruto konsolidasi yang menjadi dasar penentuan
kewajiban penyampaian CbCR sebagaimana diatur di negara atau yurisdiksi tempat
Entitas Induk berdomisili.
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KRITERIA Entitas Konstituen
(Pasal 3 Ayat (2))

• Setiap entitas usaha terpisah yang merupakan anggota Grup Usaha Multinasional dan
dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk untuk keperluan pelaporan
keuangan;

• 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

• Setiap Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari entitas usaha sebagaimana dimaksud di atas
sepanjang BUT tersebut memliki laporan keuangan yang terpisah untuk keperluan
pelaporan keuangan, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaporan
pajak, atau untuk tujuan pengendalian manajemen perusahaan.
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