
Umum Khusus* Umum Khusus*
1 2 3 4 5 6

1. Algeria 15% - 15% -
2. Australia 10% - 15% 10%1

NO NEGARA BUNGA ROYALTI

UNTUK P3B YANG SUDAH BERLAKU EFEKTIF MAUPUN YANG BARU DIRATIFIKASI

PASAL 11 & 12
TARIF PPh PASAL 26 ATAS BUNGA DAN ROYALTI 

2. Australia 10% - 15% 10%

3. Austria 10% - 10% -
4. Belgium 15% 10% 10% -

-Renegosiasi 10% - 10%

5. Brunei Darussalam 15% - 15% -
6. Bulgaria 10% - 10% -
7. Canada 15% - 15% -

-Renegosiasi 10% 10%
8. Czech 12.50% - 12.50% -
9. China 10% - 10% -
10. Denmark 10% - 15% -

11. Egypt 15% - 15% -
12. Finland 10% - 15% 10%212. Finland 10% - 15% 10%2

13. France 15% 10%3 10% -

14. Germany 10% - 15% 10%4

15. Hungary 15% - 15% -
16. India 10% - 15% -
17. Italy 10% - 15% 10%5

18. Japan 10% - 10% -

19. Jordan 10% - 10% -
20. Korea Republic of 10% - 15% -
21. 10% - 10% -

22. Kuwait 5% - 20% -

Korea, Democratic People's Republic of

22. Kuwait 5% - 20% -
23. Luxembourg 10% - 12.50%
24. Malaysia 15% - 15% -

25. Mauritius* 10% - 10% -
26. Mongolia 10% - 10% -
27. Netherlands 10% - 20% -

-Renegosiasi 10% - 10% -
28. New Zealand 10% - 15% -



29. Norway 10% - 15% 10%6

30. Pakistan 15% - 15% -
31. Philippines The 15% 10%14 15% -

32. Poland 10% - 15% -

33. Romania 12.50% - 12.50% 15%7

34. Russia 15% - 15% -
35. Saudi Arabia ** n/a n/a n/a n/a
36. Seychelles 10% - 10% -

37. Singapore 10% - 15% -37. Singapore 10% - 15% -
38. Slovak 10% - 15% 10%8

39. South Africa 10% - 10% -
40. Spain 10% - 10% -

41. Sri Lanka 15% - 15% -
42. Sudan 15% - 10% -
43. Sweden 10% - 15% 10%9

44. Switzerland 10% - 12.50% -

45. Syria 10% - 20% 15%10

46. Taiwan 10% - 10% -
47. Thailand (RI) 15% - 10% 15%11

(Thai)25% 10% - -

48. Tunisia 12% - 15% -
49. Turkey 10% - 10% -
50. U.A.E 5% - 5% -

51. Ukraine 10% - 10% -
52. United Kingdom 10% 15% 15% -

-Renegosiasi 10% - 15% 10% 12

53. USA 15% - 15% 10%
-Renegosiasi 10% - 10% -

54. Uzbekistan 10% - 10% -

55. Venezuela 10% - 20% 1355. Venezuela 10% - 20% 10%13

56. Vietnam 15% - 15% -



1

2

3 terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B Rl-Perancis, lihat bagian penjelasan 
4 erdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B Rl-Jerman, lihat bagian penjelasan

royalti untuk penggunaan dan hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan dan ilmiah, perolehan informasi atau 
pengetahuan dibidang ilmiah, teknik atau perdagangan

 tarif 10% untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta dibidang kesusasteraan, karya artisik atau ilmiah 
termasuk film sinematografi, dan film atau pita rekaman untuk penyiaran televisi atau radio tarif 15% diterapkan atas royalti dari 
penggunaan atau hak untuk menggunakan, paten, merek dagang, rancangan atau model, rencana, proses atau formula rahasia, 
atau setiap peralatan industri, perdagangan atau ilmiah; dan pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman-
pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmiah

4 erdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B Rl-Jerman, lihat bagian penjelasan
5 terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B Rl-Italia, lihat bagian penjelasan
6 terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Norwegia, lihat bagian penjelasan
7 terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Rumania, lihat bagian penjelasan
8 terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B Rl-Slovak, lihat bagian penjelasan
9 terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B Rl-Swedia, lihat bagian penjelasan

10 terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B Rl-Syria, lihat bagian penjelasan
11 terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dan royalti dalam P3B RI-Thailand, lihat bagian penjelasan
12 terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B Rl-Inggris, lihat bagian penjelasan
13 terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Amerika Serikat, lihat bagian penjelasan
14 terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B Rl-Philippines

*     Mauritius terminasi mulai tanggal 1 Januari 2005
**   khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu lintas Internasional

1,89% atau 1 P3B mengenakan tarif umum yang besarnya berkombinasi antara 15% dan 25% (RI-Thailand)
1,89% atau 1 P3B tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal ini

3,77% atau 2 P3B memiliki tarif umum sebesar 5% (RI: Kuwait dan UAE)
1,89% atau 1 P3B memiliki tarif umum sebesar 12% (RI-Tunisia)

18,87% atau 11 P3B memiliki tarif umum sebesar 15%
3,77% atau 2 P3B memiliki tarif umum sebesar 12,5% (RI: Czech dan Romania)

I.     Bunga
67,92% atau 38 P3B memiliki tarif umum sebesar 10%

Keterangan:

5,66% atau 3 P3B memiliki tarif umum sebesar 20% (RI: Kuwait, Syria, Venezuela)

41,51% atau 22 P3B memiliki tarif umum sebesar 10%
7,55% atau 4 P3B memiliki tarif umum sebesar 12,5% (RI: Romania, Luxembourg, Czech, Swiss)

II.   Royalti
41,51% atau 21 P3B memiliki tarif umum sebesar 15%

7,55% atau 4 P3B memiliki tarif bunga khusus sebesar 10% 
92,45% atau 49 P3B tidak mengatur pengenaan tarif bunga khusus

1,89% atau 1 P3B tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal ini



PENJELASAN

5,66% atau 3 P3B memiliki tarif royalti khusus sebesar 15% 
79,25 atau 42 P3B tidak mengatur pengenaan tarif royalti khusus

1,89% atau 1 P3B tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal ini

15,09% atau 8 P3B memiliki tarif royalti khusus sebesar 10% 

1,89% atau 1 P3B memiliki tarif umum sebesar 5% (RI-UAE)

Dalam ketentuan P3B ini, terdapat 2 (dua) macam tarif, umum dan khusus. Pada Pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa pajak

1.       P3B Rl-Perancis
Dalam ketentuan P3B ini, terdapat 2 (dua) macam tarif, umum dan khusus. Pada Pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa pajak
atas bunga dapat dikenakan di Negara pihak pada Persetujuan tempat timbulnya bunga itu, namun apabila penerimanya
adalah pemilik yang menikmati langsung bunga tersebut maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah
bunga.

Secara umum kolom ini menjelaskan tarif pajak atas bunga yang timbul di suatu Negara pihak pada
Persetujuan bagi pemilik yang menikmatinya.

BUNGA DAN ROYALTI

I.    Kolom "Bunga"

PENJELASAN

Terdapat pula pengecualian yang diatur dalam Pasal 11 ayat 4, bahwa bunga yang timbul di suatu Negara pihak pada
Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan jika dibayarkan kepada Negara pihak
lainnya pada Persetujuan atau lembaga-lembaga didalamnya; atau dibayarkan kepada suatu perusahaan dari Negara pihak
pada Persetujuan lainnya dari pinjaman atau kredit yang diberikan dengan partisipasi lembaga pembiayaan publik Negara
lainnya itu

Dalam ketentuan P3B ini, terdapat 2 (dua) macam tarif, umum dan khusus. Pada Pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa pajak
atas bunga dapat dikenakan di Negara pihak pada Persetujuan tempat timbulnya bunga itu, namun apabila penerimanya
adalah pemilik yang menikmati langsung bunga tersebut maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah
bunga.

Sementara itu, pada Pasal 11 ayat 3, tarif pajak atas bunga tidak akan melebihi 10% apabila bunga tersebut dibayarkan
oleh suatu bank, lembaga keuangan atau suatu perusahaan yang kegiatan utamanya berada di bidang pertanian,
perkebunan, perhutanan, perikanan, pertambangan, perakitan, industri, transportasi, proyek pengadaan rumah sederhana,
pariwisata dan infrastruktur; dan bunga tersebut dibayarkan kepada bank atau perusahaan lainnya.

Dalam hal Thailand, bunga yang berasal dari Thailand dan dibayarkan kepada penduduk Indonesia, dapat dikenakan pajak

Dalam hal Indonesia, bunga yang berasal dari Indonesia dan dibayarkan kepada seorang penduduk Thailand dapat
dikenakan pajak di Indonesia bersesuaian dengan UU yang berlaku di Indonesia, namun besarnya pajak tersebut tidak
melebihi 15% dari jumlah bruto bunga.

2.      P3B RI-Thailand
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 P3B ini, terdapat pembedaan tarif atas bunga.

lainnya itu



     perusahaan asuransi); 

1. P3B Rl-Jerman
Pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 dibedakan tarif pajak atas royalti untuk pembayaran tertentu. 

Kolom ini merangkum pengenaan tarif pajak atas royalti dalam P3B baik yang bersifat umum maupun khusus. Untuk yang bersifat
khusus, terdapat beberapa penerapan yang  berbeda  antar P3B sebagai berikut:

II.  Kolom "Royalti"

b.  25% dari jumlah bruto bunga untuk hal lainnya yang bersifat umum.

di Thailand, namun besarnya pajak tersebut tidak melebihi:
a.  10% dari jumlah bruto bunga apabila bunga tersebut diterima oleh lembaga keuangan (termasuk

2. P3B Rl-Italia

     -  peralatan industri, perdagangan atau ilmiah

Pada Pasal 12 ayat 2 P3B ini terdapat pembedaan tarif royalti:
a.  10% dari jumlah bruto royalti dalam hal pembayaran atas penggunaan atau hak untuk menggunakan:

     -  peralatan industri, perdagangan atau ilmiah
     -  informasi yang berkaitan dengan pengalaman industri, perdagangan atau ilmiah

     -   paten, merek dagang, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia 
b.   10% dari jumlah bruto royalti untuk pembayaran atas penggunaan atau hak untuk menggunakan:

     -  hak cipta atas karya sastra, artistik atau ilmiah (termasuk film sinematografi dan film atau pita rekaman 
        yang digunakan untuk penyiaran radio atau televisi

Pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 dibedakan tarif pajak atas royalti untuk pembayaran tertentu. 
a.   15% dari jumlah bruto royalti untuk pembayaran atas penggunaan atau hak untuk menggunakan:

3. P3B RI-Norwegia

      -  informasi yang berkaitan dengan pengalaman industri, perdagangan atau ilmiah

      -  paten, merek dagang, desain atau model, rencana, proses atau formula rahasia
      -  penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan atau  ilmiah 

a.   15% dari jumlah bruto royalti dalam hal pembayaran atas penggunaan atau hak untuk menggunakan  hak  cipta  
      atas  karya  sastra,   artistik  atau  ilmiah  termasuk  film sinematografi atau film atau pita rekaman untuk penyiaran 
      radio atau televisi
b.   10% dari jumlah bruto royalti dalam hal pembayaran atas pembayaran:

Pada Pasal 12 ayat 2 P3B ini tarif royalti diterapkan berbeda:

b.   15% dari jumlah bruto royalti dalam hal lainnya

     -  peralatan industri, perdagangan atau ilmiah
     -  informasi yang berkaitan dengan pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmiah 

4. P3B RI-Rumania

      -  informasi yang berkaitan dengan pengalaman industri, perdagangan dan ilmiah
      -  peralatan industri, perdagangan dan ilmiah

a.   12,5% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak untuk menggunakan:
      -  paten, merek dagang, desain atau model, rencana, proses atau formula rahasia

Pada Pasal 13 ayat 2 P3B ini, tarif royalti dibedakan menjadi:

      -  informasi yang berkaitan dengan pengalaman industri, perdagangan atau ilmiah



5. P3B Rl-Slovakia

       -  peralatan industri, perdagangan dan ilmiah

       -  hak cipta, paten, software, desain atau model, rencana, proses atau formula rahasia, merek 
          dagang tau hak-hak lainnya yang sejenis

Pada Pasal 12 ayat 2 dijelaskan bahwa berlaku 2 macam tarif royalti:
a.    15% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak untuk menggunakan:

b.    15% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak untuk menggunakan: 
       hak cipta atas karya sastra, artistik atau ilmiah

      -   film sinematografi atau pita rekaman untuk televisi atau penyiaran 

        ditunjuk dalam ayat ini

2 tingkatan tarif:
a.    15% dari jumlah bruto royalti yang meliputi pembayaran atas penggunaan atau hak untuk menggunakan

6.        P3B Rl-Swedia
Pada Pasal 12 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa tarif atas pembayaran royalti dibagi dalam

        digunakan untuk siaran radio
     -  seluruh atau sebagian pembayaran atas pengalihan/penjualan hak penggunaan properti yang 

b.  10% dari jumlah bruto royalti yang diperoleh dari penggunaan atau hak untuk menggunakan:
     -  film gambar bergerak, film atau video yang digunakan untuk siaran televisi, pita rekaman yang 

       -  informasi atau pengetahuan ilmiah, teknik, industri atau perdagangan
       -  pemberian bantuan yang bersifat melengkapi dan mendukung atas hal-hal diatas 

       -  peralatan industri, perdagangan dan ilmiah

     perdagangan atau ilmiah.

7. P3B Rl-Syria

      -  paten, merek dagang, desain atau model, rencana
      -  peralatan industri atau ilmiah

Pada Pasal 12 ayat 2 dan 3 dicantumkan 2 macam  tarif:
a.   20% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak untuk menggunakan:

     perdagangan atau ilmiah, atau untuk pemberian informasi pengalaman di bidang industri,
   

       proses atau formula rahasia.
b.  10% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri,

       setiap hak cipta karya sastra, artistik dan ilmiah termasuk film sinematografi dan film atau pita rekaman
       untuk keperluan siaran televisi atau radio, paten, merek dagang, desain atau model, rencana,

a.    15% dari jumlah bruto royalti yang meliputi pembayaran atas penggunaan atau hak untuk menggunakan

8. P3B RI-Thailand
Pada Pasal 12 ayat 2 P3B ini, tarif atas royalti dikelompokkan menjadi 2 bagian:
a.   10% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hak 

     -  hak cipta atas karya sastra, artistik atau ilmiah termasuk film sinematografi atau pita rekaman 
         untuk keperluan siaran televisi atau radio.

      -  informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang industri atau ilmiah 
b.  15% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak untuk menggunakan:

      -  peralatan industri atau ilmiah



9. P3B Rl-Inggris
Pada Pasal 12 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa tarif royalti digolongkan dalam 2 kategori: 
a.   15% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak untuk menggunakan hak cipta atas

      -  peralatan industri, perdagangan atau ilmiah, film sinematografi atau pita rekaman untuk 
         keperluan siaran televisi atau radio

      -  paten, merek dagang, desain atau model, rencana, proses atau formula rahasia
      -  informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang industri, perdagangan dan ilmiah

      cipta atas karya sastra, artistik atau ilmiah. 
b.   15% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak-hak untuk menggunakan:

     -  paten, desain, model, rencana, proses atau formula rahasia, merek dagang, atau untuk 

     -  hak cipta atas karya sastra, artistik atau ilmiah (termasuk hak cipta gambar  bergerak, film, 
         pita rekaman atau sarana reproduksi lainnya yang digunakan untuk siaran radio atau televisi)

a.   15% dari jumlah bruto royalti dari penggunaan atau hak untuk menggunakan:

10.         P3B RI-Amerika Serikat
Pada Pasal 13 ayat 2 dan 3 disebutkan pembedaan 2 macam tarif royalti:

       industri, perdagangan atau ilmiah.

      rencana, proses atau formula rahasia. 
b.   10%  dari jumlah  bruto royalti  atas penggunaan  atau  hak untuk menggunakan peralatatan 

      setiap karya sastra termasuk film sinematografi, dan film atau pita rekaman untuk 
      keperluan siaran televisi atau radio, paten, resep praktis, merek dagang, desain atau model, 

a.   15% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak untuk menggunakan hak cipta atas

      ketentuan yang diatur dalam Pasal 9.

      perdagangan atau ilmiah, tidak termasuk kapal laut, pesawat udara atau kontainer dan penghasilan yang 
      berasal dari apa yang dikecualikan dari pajak oleh Negara pihak lainnya pada Persetujuan sesuai dengan 

        atau pemindahan hak-hak tersebut.
b.   10% dari jumlah bruto royalti atas penggunaan atau hak-hak untuk menggunakan peralatan industri, 

     -  keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pertukaran atau pemindahan lainnya atas hak milik 
        atau hak-hak sepanjang jumlah yang direalisasikan sejalan dengan produktivitas, penggunaan, 

     -  paten, desain, model, rencana, proses atau formula rahasia, merek dagang, atau untuk 
         informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmiah


