
 

 

 

 

PPh 21-

 

Pemerintah akan memberikan 

stimulus pajak PPh 21, PPh 22, 

dan PPh 25 selama 6 bulan 

hanya untuk sektor industri 

manufaktur. 

 

Ketiga stimulus pajak yang 

diberikan pemerintah ter-

sebut, sebagai bentuk 

dukungan kepada industri di 

Indonesia untuk bisa berjalan, 

di tengah mewabahnya virus 

corona di banyak negara, 

termasuk Indonesia. 

 

Implementasi penerapan sti-

mulus PPh 21 dan PPh 25 itu 

baru akan berlaku setelah 

terbentuknya payung hukum. 

Diharapkan pada April 2020 

mendatang, payung hukum 

sudah selesai dibuat. 

 

Selain stimulus fiskal berupa 

peringanan pajak, pemerintah 

juga bakal mempermudah 

importir terkait bea masuk dan 

kemudahan prasyarat kegiatan 

impor. 

 

Pada kesempatan yang sama, 

Menteri Perindustrian Agus 

 

Note: Peratura

Tax News
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Stimulus Fiskal  

-25 untuk Sektor Manufaktur

Gumiwang mengatakan, sti-

mulus yang berkaitan dengan 

bea masuk impor, terutama di 

khususkan untuk kebutuhan 

industri dalam memenuhi 

bahan bakunya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati mengatakan PPh 

Pasal 21 (pajak atas 

penghasilan gaji) nantinya 

akan ditanggung oleh 

pemerintah dan PPh 22 (Pajak 

Penghasilan Badan atas 

Kegiatan Impor Barang 

Konsumsi) akan ditangguhkan. 

 

Sementara untuk PPh 25 

(Pajak korporasi), pemerintah 

akan menangguhkan pajak 

perusahaan agar arus uang 

perusahaan tidak tertahaan di 

sistem perpajakan. Artinya, 

pemerintah akan memungut 

atau memperhitungkan pajak 

perusahaan di akhir tahun. 

 

PPh pasal 21 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama 

dan dalam bentuk apapun 

yang sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan yang dilakukan 

oleh orang pribadi subyek 

pajak dalam n

 

PPh Pasal 22 adalah Pajak 

Penghasilan Badan atas 

Kegiatan Impor Barang 

Konsumsi. PPh Pasal 22 

merupakan peraturan pemu

ngutan pajak penghasilan 

badan dari Wajib Pajak yang 

melakukan kegiatan impor 

atau dari pembeli atas 

penjualan barang mewah.

 

Sedangkan PPh Pasal 25 

adalah Wajib Pajak baik orang 

pribadi maupun badan yang 

memiliki kegiatan usaha 

diwajibkan membayar 

angsuran Pa

setiap bulannya.

 

 

Referensi:

https://www.cnbcin

news/20200311194614

144219/airlangga

21-25-untuk

www.solusiglobalindo.com

eraturan resmi akan terbit menyusul di April 2020
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25 untuk Sektor Manufaktur 

yang sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan yang dilakukan 

oleh orang pribadi subyek 

pajak dalam negeri. 

PPh Pasal 22 adalah Pajak 

Penghasilan Badan atas 

Kegiatan Impor Barang 

Konsumsi. PPh Pasal 22 

merupakan peraturan pemu-

ngutan pajak penghasilan 

badan dari Wajib Pajak yang 

melakukan kegiatan impor 

atau dari pembeli atas 

penjualan barang mewah. 

ngkan PPh Pasal 25 

adalah Wajib Pajak baik orang 

pribadi maupun badan yang 

memiliki kegiatan usaha 

diwajibkan membayar 

angsuran Pajak Penghasilan 

setiap bulannya. 

Referensi: 

https://www.cnbcindonesia.com/

news/20200311194614-4-

144219/airlangga-stimulus-pph-

untuk-sektor-manufaktur

www.solusiglobalindo.com 

esmi akan terbit menyusul di April 2020 


