KUMPULAN A : HOTEL
SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI HOTEL (KUMPULAN A,
JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang mengendalikan satu hotel atau lebih, mana-mana satu hotel yang
mempunyai lebih daripada 25 bilik tidak termasuk asrama bagi institusi pendidikan dan asrama
yang ditubuh dan dijalankan oleh badan agama.

HOTEL
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Penyediaan bilik bagi tempat menginap atau
tempat tidur termasuk sewan jangka panjang
yang disediakan oleh hotel, motel, inn,
resthouse, homestay, resort, chalet dan lainlain melebihi 26 bilik ke atas

Bercukai

2

Servis apartment yang diurus oleh hotel

Bercukai

3

Penyediaan atau jualan makanan, minuman
atau tembakau

Bercukai

4

Perkhidmatan dalam bentuk “corkage”, towel
charge”, atau “cover charge”

Bercukai

5

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi
promosi pertunjukan kebudayaan atau
fesyen

Bercukai

6

Perkhidmatan kesihatan (contoh : urut
badan, urut kaki, spa kecuali gumnasium)
yang biasanya disediakan oleh pusat
kesihatan

Bercukai

7

Perkhidmatan urut

Bercukai

1

8

Perkhidman ruang letak kereta jika bayaran
dikenakan

Bercukai

9

Perkhidmtan padang golf atau lapangan
sasar golf iaitu fi padang hijau, kedi, sewaan
“golf buggy” atau “turfmate”, sewaan
peralatan golf, fi tetamu, fi jurulatih, fi
ketidakhadiran, fi kemasukan pertandingan,
fi perlawanan, caj elektrik bagi golf malam, fi
golf malam, caj bola golf atau bola lapangan
sasar, sewaan kasut golf dan yuran

Bercukai

10

Perkhidmatan sewaan premis seperti kolam
renang yang dikenakan bayaran, tennis
court, sewaan camping site dan sebagainya

Tidak bercukai

11

Perkhidmatan dobi, jualan barang runcit dan
yuran pembatalan

Tidak bercukai

12

Perkhidmatan teksi limousin yang disediakan
oleh hotel

Tidak bercukai

13

Caj servis, caj telefon dan internet

Tidak bercukai
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KUMPULAN B1 : RESTORAN YANG TERLETAK DALAM HOTEL YANG
MEMPUNYAI LEBIH DARIPADA 25 BILIK
SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI RESTORAN YANG
TERLETAK DALAM HOTEL YANG MEMPUNYAI LEBIH DARIPADA 25 BILIK
(KUMPULAN B1, JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI
PERKHIDMATAN 1975)

Mana-mana orang yang mengendalikan suatu restoran, bar, snack-bar, rumah kopi atau manamana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, samada dimakan
kesemuanya di dalam tempat yang menyediakan atau sebahagiannya dibawa pulang,

RESTORAN DALAM HOTEL
BIL

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

STATUS CUKAI

1

Penyediaan makanan, minuman atau
keluaran tembakau

Bercukai

2

Penyediaan perkhidmatana dalam bentuk
“corkage” towel charge”, atau cover charge”

Bercukai

3

Penyediaan ruang letak kereta untuk
kenderaan bermotor jika bayaran meletak
dikenakan

Bercukai

4

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi
promosi pertunjukan kebudayaan atau
fesyen

Bercukai

5

Penyediaan katering samada dalam hotel
atau luar

Bercukai
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KUMPULAN B2 : RESTORAN YANG TERLETAK DALAM HOTEL YANG
MEMPUNYAI 25 BILIK ATAU KURANG
SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI RESTORAN YANG
TERLETAK DALAM HOTEL YANG MEMPUNYAI 25 BILIK ATAU KURANG
(KUMPULAN B 2, JADUAL KEDUA, KUMPULAN G, PERATURANPERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang mengendalikan suatu restoran, bar, snack-bar, rumah kopi atau manamana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, samada dimakan
kesemuanya di dalam tempat yang menyediakan atau sebahagiannya dibawa pulang, yang
jumlah perolehan (threshold) tahunan, samada digabungkan atau tunggal, lebih daripada
RM300,000.00.

RESTORAN DALAM HOTEL (25 BILIK KEBAWAH)
BIL

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

STATUS CUKAI

1

Penyediaan makanan, minuman atau
keluaran tembakau

Bercukai

2

Penyediaan perkhidmatana dalam bentuk
“corkage” towel charge”, atau cover charge”

Bercukai

3

Penyediaan ruang letak kereta untuk
kenderaan bermotor jika bayaran meletak
dikenakan

Bercukai

4

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi
promosi pertunjukan kebudayaan atau
fesyen

Bercukai

5

Penyediaan katering dalam atau luar premis

Bercukai
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KUMPULAN C : RESTORAN YANG TERLETAK DI LUAR HOTEL
SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI RESTORAN YANG
TERLETAK DI LUAR HOTEL ( JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN
CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang mengendalikan suatu restoran, bar, snek-bar, rumah kopi atau manamana tempat yang menyediakan makanan, minuman atau keluaran tembakau, sama ada dimakan
kesemuanya di dalam tempat yang menyediakannaya atau sebahagiannya dibawa pulang, yang
jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada
RM3,000,000.00.

RESTORAN LUAR HOTEL
BIL

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

STATUS CUKAI

1

Penyediaan makanan, minuman atau
keluaran tembakau.

Bercukai

2

Penyediaan perkhidmatan dalam bentuk
“corkage” towel charge”, atau cover charge”

Bercukai

3

Penyediaan ruang letak kereta untuk
kenderaan bermotor jika bayaran meletak
dikenakan

Bercukai

4

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi
promosi pertunjukan kebudayaan atau
fesyen

Bercukai

5

Penyediaan katering dalam atau luar premis

Bercukai

6

Syarikat yang menyediakan katering sahaja
yang tidak melibatkan satu entiti yang sama
dalam restoran

Tidak bercukai
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7

Penyediaan makanan, minuman atau
keluaran tembakau untuk luar negara .

Tidak bercukai

8

Kantin atau premis yang menyediakan
makanan, minuman atau keluaran tembakau
yang terletak dalam kawasan intitusi
pendidikan

Tidak bercukai

9

Kantin atau premis yang menyediakan
makanan, minuman atau keluaran tembakau
yang dikendalikan oleh suatu intitusi atau
badan agama

Tidak bercukai
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KUMPULAN D : KELAB MALAM, DEWAN TARI-MENARI, KABARET, PUSAT
KESIHATAN, RUMAH URUT, RUMAH AWAM DAN RUMAH BIR
SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI MALAM, DEWAN TARIMENARI, KABARET, PUSAT KESIHATAN, RUMAH URUT, RUMAH AWAM
DAN RUMAH BIR (JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI
PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang mengendalikan mana-mana kelab malam, dewan tari menari, kabaret,
pusat kesihatan atau rumah urut yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan yang berkenaan
atau didaftarkan secara sah, dan jika berkenaan, yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan
yang berkenaan dan didaftar secara sah, tempat yang dilesenkan di bawah perenggan (a) atau (b)
subseksyen (1) seksyen 35 Akta Eksais 1976 dan yang dinyatakan dalam lesen dalam perenggan
(1) Peraturan 9 Peraturan-Peraturan Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan) 1977 sebagai
Rumah Awam Kelas Pertama, Kelas Kedua atau Kelas Ketiga atau Rumah Bir Kelas Pertasma
atau Kelas Kedua.

PREMIS MENJUAL MINUMAN YANG MEMABUKKAN DAN PUSAT
KESIHATAN
BIL

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

STATUS CUKAI

1

Penyediaan makanan, minuman atau
keluaran tembakau.

Bercukai

2

Penyediaan teman menari atau teman sosial

Bercukai

3

Penyediaan perkhidmatan dalam bentuk
“corkage”,towel charge” atau”cover charge”

Bercukai

4

Penyediaan perkhidmatan kesihatan yang
biasanya disediakan oleh pusat kesihatan
dengan kelulusan pihak berkuasa tempatan
atau berdaftar secara sah

Bercukai

5

Penyediaan perkhidamtan mengurut yang
diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan
atau yang didaftarkan secara sah

Bercukai
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6

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi
promosi pertunjukkan kebudayaan atau
fesyen

Bercukai

7

Penyediaan ruang letak kereta untuk
kenderaan bermotor jika bayaran dikenakan

Bercukai

8

Penyediaan atau penjualan minuman yang
memabukkan dengan kelulusan Lembaga
Pelesenan Eksais di bawah perenggan (a)
atau (b) subseksyen (1) Sek. 35 Akta Eksais
1976 dan dinyatakan dalam lesen dalam
perenggan (1) peraturan 9 PeraturanPeraturan Eksais (penjualan Liquor Yang
Memabukkan) 1977

Bercukai
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KUMPULAN E :

KELAB PERSENDIRIAN

SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI KELAB PERSENDIRIAN
(JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang mengendalikan satu kelab persendirian atau lebih dan yang mempunyai
jumlah perolehan jualan tahunan, sama ada digabungkan atau tunggal, lebih daripada
RM300,000.00 bagi mana-mana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang
disebut dalam Kumpulan ini.

KELAB PERSENDIRIAN
BIL

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

STATUS CUKAI

1

Penyediaan makanan, minuman atau
keluaran tembakau

Bercukai

2

Penyediaan perkhidmatan dalam bentuk
“corkage” towel charge”, atau cover charge”

Bercukai

3

Penyediaan ruang letak kereta untuk
kenderaan bermotor jika bayaran meletak
dikenakan

Bercukai

4

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi
promosi pertunjukan kebudayaan atau
fesyen

Bercukai

5

Penyediaan katering dalam atau luar premis

Bercukai

6

Syarikat yang menyediakan katering sahaja
yang tidak melibatkan satu entiti yang sama
dalam restoran

Tidak bercukai

7

Penyediaan premis bagi mesyuarat atau bagi
promosi pertunjukan kebudayaan atau
fesyen

Bercukai
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8

Penyediaan perkhidmatan kesihatan yang
biasanya disediakan oleh pusat kesihatan
dengan kelulusan pihak berkuasa tempatan

Bercukai

9

Penyediaan bilik bagi tempat menginap atau
tidur

Bercukai

10

Penyediaan perkhidmatan urut tidak
termasuk perkhidmatan urut dalam kedai
gunting rambut, salun dandanan rambut
atau salun kecantikan

Bercukai

11

Penyediaan makanan, minuman atau
keluaran tembakau untuk luar negara .

12

Penyediaan padangn golf, lapang sasar golf
atau perkhidmatan yang berkaitan dengan
golf atau lapangan sasar golf, iaitu -

Tidak bercukai

Bercukai

1 ' padang hijau / pas bermusim;
2 kedi;
3 – sewaan 'golf buggy'/ 'turfmate';
4 – sewaan peralatan golf;
5 – tetamu;
6 – permainan percuma;
7 – jurulatih;
8 – ketidakhadiran;
9 – kemasukan pertandingan;
10- perlawanan;
11 – eletrik untuk golf malam;
12 - golf malam;
13 - bola latihan atau bola lapangan ssasar;
14 - sewaan kasut golf;
15 - yuran.
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KUMPULAN E1 : PADANG GOLF DAN LAPANGAN SASAR GOLF SELAIN
DARIPADA DALAM KUMPULAN A DAN E
SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI PADANG GOLF DAN
LAPANGAN SASAR GOLF SELAIN DARIPADA DALAM KUMPULAN A DAN E
(JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang (termasuk mana-mana orang yang mengendalikan mana-mana kelab
persendirian yang mempunyai jumlah jualan perolehan tahunan RM300,000.00 atau kurang atau
mana-mana hotel yang mempunyai 25 bilik atau kurang), selain daripada Orang Yang Kena
Membayar Cukai dalam Kumpulan A dan E yang mengendalikan padang golf atau lapangan
sasar golf.

PADANG GOLF DAN LAPANGAN SASAR
BIL
1

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
Penyediaan padang golf lapangan sasar golf
atau perkhidmatan yang berkaitan dengan
golf atau lapangan sasar golf, iaitu -

STATUS CUKAI
Bercukai

1 ' padang hijau / pas bermusim;
2 kedi;
3 – sewaan 'golf buggy'/ 'turfmate';
4 – sewaan peralatan golf;
5 – tetamu;
6 – permainan percuma;
7 – jurulatih;
8 – ketidakhadiran;
9 – kemasukan pertandingan;
10- perlawanan;
11 – eletrik untuk golf malam;
12 - golf malam;
13 - bola latihan atau bola lapangan ssasar;
14 - sewaan kasut golf;
15 - yuran.

CP/HQ 140110

11

KUMPULAN F : HOSPITAL PERSENDIRIAN.
SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI HOSPITAL
PERSENDIRIAN ( JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI
PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang mengendalikan satu hospital persendirian atau lebih yang dilesenkan di
bawah Akta Hospital Persendirian 1971 dan yang mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan,
samada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000.00 .
HOSPITAL PERSENDIRIAN
BIL

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

STATUS CUKAI

1

Penyediaan bilik bagi tempat menginap atau
tempat tidur termasuk katil tambahan

Bercukai

2

Penyediaan atau jualan makanan atau
minuman dalam wad

Bercukai

3

Katil tambahan bayi (bassinet) dalam
wad/bilik ibu untuk bayi menginap bersama
dengan ibunya

Bercukai

4

Penyediaan atau jualan makanan atau
minuman yang disediakan oleh operator
kantin (samada dikendali oleh hospital atau
pengusaha lain) yang terletak dalam hospital
sekiranya mencapai threshold
RM3,000,000.00

Bercukai

5

Perkhidmatan perundingan perubatan/
kaunseling, pengambilan darah tali pusat,
penyimpanan darah tali pusat dan kryopreservation

Tidak bercukai

6

Penyediaan perkhidmatan caj mana-mana
bilik termasuklah ICU/CCU, bilik rehat, bilik
wad

Tidak bercukai
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7

Penyediaan perkhidmatan ujian darah, ujian
makmal, X-ray dan lain-lain

Tidak bercukai

8

Penyediaan “recovery room “ sebelah bilik
pembedahan untuk pesakit selepas
pembedahan yang digunakan atas dasar
sementara pesakit sedar dan berehat yang
diawassi sepenuh oleh pegawai perubatan.

Tidak bercukai
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KUMPULAN G : PENYEDIA PERKHIDMATAN LAIN
SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI INSURAN (SUBTAJUK 1,
BUTIRAN 1, JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI
PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang ialah sebuah syarikat insuran yang berdaftar dibawah undang yang
relevan pada masa ini berkuatkuasa.
INSURAN
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Perkhidmatan insuran kepada individu

Tidak bercukai

2

Penyediaan semua jenis polisi insuran
kepada semua pertubuhan perniagaan

Bercukai

3

Perkhidmatan insuran individu yang dibayar
oleh syarikat

Bercukai

4(a)

Insuran melindungi harta dalam Malaysia

Bercukai

4(b)

Insuran melindungi harta di luar Malaysia

Tidak bercukai

5

Perkhidmatan insuran yang dibayar oleh
syarikat untuk kakitangan syarikat

Bercukai

6

Penyediaan polisi insuran atas nama individu
yang didaftarkan sebagai sole proprietor atau
partnership

Bercukai

7

Insuran semula atau re-insuran

Bercukai

8

Penyediaan polisi insuran untuk melindungi
risiko yang berhubung dengan pengangkutan
antarabangsa barang-barang:
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Tidak bercukai
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a) Dari sesuatu tempat di luar Malaysia
ke sesuatu tempat di luar Malaysia
b) Dari sesuatu tempat di dalam Malaysia
ke sesuatu tempat di luar Malaysia.
c) Dari sesuatu tempat di luar Malaysia
ke sesuatu tempat di dalam Malaysia.
9

Polisi insuran kepada institusi pendidikan
atau sesuatu pertubuhan badan agama

10

Penyediaan perkhidmatan polisi insuran
berkaitan dengan operasi carigali minyak di
dalam Malaysia.
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SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI KOMUNIKASI
(SUBTAJUK 1, BUTIRAN 2, JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN
CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan komunikasi yang berdaftar dibawah akta
komunikasi dan multimedia 1998 dalam (Akta 588) atau dilesenkan dibawah peraturan-peraturan
komunikasi dan multimedia (Pelesenan 2000)
KOMUNIKASI
BIL
1

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

Perkhidmatan telekomunikasi dalam bentuk
telefon, faksimili, telemail, paging atau telefon
selular

Bercukai

-

talian tetap, prepaid, postpaid

2

Perkhidmtan lebar jalur (Bandwith)

Bercukai

3

Perkhidmatan nilai ditambah seperti dail
cepat, dail semula, menghala panggilan,
penggera peringatan, perantauan
antarabangsa, panggilan balik auto, paparan
kos panggilan, persidangan video, sekatan
panggilan, pindahan panggilan perkhidmatan
pertukaran elektronik data awam (EDI),
paparan pengenalan talian panggilan dan
lain-lain.

Bercukai

4

Perkhidmatan telefon awam

Bercukai

5

Perkhidmatan Voice Over Internet Protocol
(VOIP)

Tidak bercukai

6

Perkhidmatan internet seperti Tmnet
Streamyx

Tidak bercukai
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7

Perkhidmatan Web Hosting atau Server CoLocation

Tidak bercukai

8

Perkhidmatan Satelit

Tidak bercukai

CP/HQ 140110

17

SENARAI PERKHIDMATAN KATEGORI EJEN PENGHANTAR (SUBTAJUK I,
BUTIRAN 4 DAN 5, JADUAL KEDUA, KUMPULAN G, PERATURANPERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang diberikan kebenaran untuk bertindak sebagai seorang ejen bagi
menjalankan urusan berhubungan dengan import atau eksport apa-apa barang atau bagasi di
bawah seksyen 90 Akta Kastam 1967.
Mana-mana orang yang dilesenkan di bawah seksyen 65 atau 65E Akta Kastam 1967 dan
diberikan kebenaran untuk bertindak sebagai seorang ejen bagi menjalankan urusan berhubungan
dengan import atau eksport apa-apa barang atau bagasi yang disimpan dalam gudang berlesen
atau depot pelepasan pendalaman berkenaan.

EJEN PENGHANTARAN
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Perkhidmatan dokumentasi (Semua borang
kastam termasuk manifes)

Bercukai

2

Pengendalian (Handling/Forwarding fee)

Bercukai

3

Kehadiran bagi pemeriksaan kastam

Bercukai

4

Kehadiran untuk sil kastam

Bercukai

5

Caj EDI

Tidak bercukai

6

Overtime

Tidak bercukai
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SENARAI PERKHIDMATAN KATEGORI RUANG LETAK KERETA
(SUBTAJUK II, BUTIRAN 2,JADUAL KEDUA, KUMPULAN G, PERATURANPERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang, agensi kerajaan atau agensi separuh kerajaan yang mengendalikan atau
menyediakan satu ruang letak kenderaan bermotor atau lebih yang mempunyai jumlah perolehan
jualan tahunan, samada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM150,000.00 bagi manamana satu perkhidmatan yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam kumpulan ini
sekiranya bayaran meletak dikenakan.

RUANG LETAK KERETA UNTUK KENDERAAN BERMOTOR
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Perkhidmatan ruang letak kereta untuk
kenderaan bermotor jika bayaran dikenakan

Bercukai

2

Valet service (upah kepada jokey yang
menjaga kenderaan)

Tidak bercukai

3

Kompaun yang dikenakan oleh pihak
berkuasa tempatan

Tidak bercukai
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SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI KURIER KIRIMAN
CEPAT (SUBTAJUK II, BUTIRAN 3, KUMPULAN G, JADUAL KEDUA,
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan kiriman cepat yang mempunyai jumlah
perolehan jualan tahuanan, samada dugabungkan atau tunggal lebih daripada RM150,000.00.
KURIER KIRIMAN CEPAT
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

1

Perkhidmatan kurier di dalam Malaysia

2

Perkhidmatan kurier di luar Malaysia
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Bercukai
Tidak bercukai
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SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI PUSAT SERVIS ATAU
PUSAT MEMBAIKI KENDERAAN BERMOTOR (SUBTAJUK II, BUTIRAN 4,
KUMPULAN G, JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI
PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang mengendalikan satu pusat servis atau pusat membaiki kenderaan
bermotor atau lebih atau kedua0dua pusat itu yang mempunyai jumlah perolehan jualan
tahuanan, samada dugabungkan atau tunggal lebih daripada RM150,000.00.
PUSAT SERVIS ATAU PUSAT MEMBAIKI KENDERAAN BERMOTOR
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Penyediaan servis am

Bercukai

2

Perkhidmatan membaiki dan menala enjin

Bercukai

3

Perkhidmatan menukar, menyesuaikan dan
memasang alat ganti

Bercukai

4

Perkhidmatan memgimbangi dan penjajaran
roda

Bercukai

5

Perkhidmatan membaiki, mengetuk dan
memeteri badan kereta termasuk upah
ubahsuai

Bercukai

6

Perkhidmatan menyimen dan
semula tidak termasuk kos cat

Bercukai

7

Mark-up atas upah

Bercukai

8

Perkhidmatan pembaikan kenderaan semasa
dalam waranti (telah bertukar hak milik)

Bercukai
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9

Upah atas servis subkontrak

Bercukai

10

Perkhidmatan memasang/ membaiki aksesori
dan enam aksesori yang dibenarkan
i)
Radio kaset
ii) Hawa dingin
iii) Lapisan cat tahan karat
iv) Sistem pengera
v) Tingkat berkuasa
vi) Sistem kunci pusat

Tidak bercukai

11

Alat ganti

Tidak bercukai

CP/HQ 140110

22

SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI KAWALAN
KESELAMATAN (SUBTAJUK II, BUTIRAN 5, KUMPULAN G, JADUAL
KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang ialah suatu agensi persendirian yang dilesenkan di bawah Akta Agensi
Persendirian 1971 yang mempunyai juml;ah perolehan jualan tahunan, samada digabungkan atau
tunggal, lebih daripada RM150,000.00.
KAWALAN KESELAMATAN
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Menyediakan perkhidmatan keselamatan di
dalam Malaysia.

Bercukai

2

Menyediakan perkhidmatan keselamatan di
luar Malaysia.

Tidak bercukai

CP/HQ 140110

23

SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI PERKHIDMATAN
PEKERJAAN (SUBTAJUK II, BUTIRAN 6, KUMPULAN G, JADUAL KEDUA,
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan pekerjaan yang mempunyai jumlah
perolehan jualan tahunan, samada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM150,000.00 bagi
mana-mana satu perkhidman yang kena dibayar cukai atau lebih yang disebut dalam Kumpulan
ini tidak termasuk penyediaan perkhidmatan pekerjaan dalam bentuk penempatan pekerja secara
sementara atau membekal pekerja untuk bekerja dengan orang lain bagi suatu tempoh masa atau
penyediaan perkhidmatan pekerjaan untuk pekerjaan di luar Malaysia.

AGENSI PEKERJAAN
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Penyediaan perkhidmatan membekal pekerja
didalam Malaysia termasuk headhunting

Bercukai

2

Perkhidmatan membekalkan pekerja di dalam
kumpulan syarikat yang sama (intra group).
Cukai perkhidmatan hendaklah dikenakan ke
atas nilai margin / profit/ mark up tidak
termasuk amaun gaji yang dibayar.

Bercukai

3

Perkhidmatan penyediaan kelasi kapal
syarikat A kepada syarikat kapal
pengangkutan lain untuk ditempatkan dalam
kapal yang berlayar di perairan Malaysia.

Bercukai

4

Membekal pekerja untuk bekerja dengan
orang lain bagi satu tempoh masa dengan
syarat dimana administrative fee/charge /
profit margin dikenakan bagi perkhidmatan
pembekalan pekerja berkenaan

Bercukai

5

Perkhidmatan penyediaan kelasi kapal
syarikat A kepada syarikat kapal
pengangkutan lain untuk ditempatkan dalam
foreign going vessel
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6

Membekal pekerja untuk bekerja dengan
orang lain bagi satu tempoh masa dengan
syarat tidak ada administrative fee/charge /
profit margin dikenakan bagi perkhidmatan
pembekalan pekerja berkenaan.

Tidak bercukai

7

Membekal pekerja dimana pekerja
ditempatkan di luar Malaysia

Tidak bercukai

CP/HQ 140110

25

SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI PERAKAUNAN
(SUBTAJUK II, BUTIRAN 7, KUMPULAN G, JADUAL KEDUA, PERATURANPERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang ialah seorang akauntan awam yang berdaftar dibawah undang-undang
releven yang pada masa ini berkuatkuasa.
PERAKAUNAN
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Perkhidmatan
perakaunan,
pengauditan
penyimpanan
kira-kira
termasuk
perkhidmatan perundingan yang berkaitan
dengan perkhidmatan perakaunan atau
pengauditan penyimpanan kira-kira oleh
seorang
Akauntan
Berdaftar
dibawah
undang-undang releven

Bercukai

2

Penyediaan perkhidmatan penyimpanan
kira-kira (book keeping) oleh mana-mana
orang yang bukan Akauntan Berdaftar

Tidak bercukai

3

Perkhidmatan perakaunan, pengauditan
penyimpanan kira-kira yang ada kaitan
dengan pertubuhan perniagaan di luar
Malaysia

Tidak bercukai
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SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI PEGUAM ( SUBTAJUK
II, BUTIRAN 8, KUMPULAN G, JADUAL KEDUA, PERATURAN-PERATURAN
CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang ialah seorang peguam bela dan peguam cara yang berdaftar dibawah
undang-undang releven yang pada masa ini berkuatkuasa.
PEGUAM
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Perkhidmatan guaman sivil / syariah yang
berdaftar

Bercukai

2

Perkhidmatan perundingan yang berkaitan
dengan perkara perundangan

Bercukai

3

Perkhidmtan pesuruhjaya sumpah jika
disediakan oleh firma guaman

Bercukai

4

Perkhidmatan membuat kerja-kerja berkaitan
dengan perundangan seperti :
Pemindahan hak milik tanah, jual beli
hartanah, dokumen perjanjian, pinjaman
bank, perjanjian sewa beli dan lain-lain

Bercukai

5 (a)

Perkhidmatan penimbangtara (Arbitrator) jika
disediakan oleh firma guaman

Bercukai

5(b)

Perkhidmatan penimbangtara (Arbitrator)
yang tidak disediakan oleh firma guaman

Tidak bercukai

Perkhidmatan perundangan termasuk
perkhidmatan perundingan tentang perkara
perundangan berkaitan dengan barang atau
tanah yang terletak di luar Malaysia atau
berkaitan dengan perkara pokok yang tiada

Tidak bercukai

6
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kaitan dengan Malaysia
7

Perkhidmatan tugas sebagai Pesuruhjaya
Sumpah

Tidak bercukai

8

Disbursement –Tuntutan perjalanan, makan,
tempat tinggal, fotostat, telefon faks, bayaran
pos dan duti setem bagi surat perjanjian

Tidak bercukai
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SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI JURUTERA
PROFESIONAL (SUBTAJUK II, BUTIRAN 9, KUMPULAN G, JADUAL KEDUA,
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang ialah seorang jurutera professional yang berdaftar dibawah undangundang releven yang pada masa ini berkuatkuasa.

JURUTERA PROFESIONAL
BIL

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

1 (a)

Penyediaan perkhidmatan kejuruteraan
professional

1 (b)

Disbursement – Mencetak Plan, tuntutan
perjalanan, makan, tempat tinggal, fotostat,
telefon faks, bayaran pos dan duti setem bagi
surat perjanjian

STATUS BERCUKAI
Bercukai
Tidak bercukai

2

Mark-up on perkhidmatan kejuruteraan
professional

Bercukai

3

Yuran penyeliaan bagi Secondment of Staff di
Site

Bercukai

4

Site Supervision

Bercukai
Bercukai

5

Perkhidmatan Groundwater Exploration For The
Assessment of Water Supply Including:i) Deep boring through soil
ii) Installation of PVC casing
iii) Pumping and recharging test in test well
iv) Testing of water sample
v) Prepare engineering analysis on test data
vi) Groundwater exploration report.
Perkhidmatan soil testing yang disediakan oleh
jurutera

Bercukai

6
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7

Perkhidmatan kejuruteraan bagi projek di luar
Malaysia
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SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI ARKITEK
PROFESIONAL (SUBTAJUK II, BUTIRAN 10, KUMPULAN G, JADUAL
KEDUA, PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang ialah seorang arkitek yang berdaftar dibawah undang-undang releven
yang pada masa ini berkuatkuasa.

ARKITEK
BIL

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Penyediaan perkhidmatan senibina termasuk
perkhidmatan perundingan profesional

Bercukai

2(a)

Disbursement –Mencetak pelan, tuntutan
perjalanan, makan, tempat tinggal, fotostat,
telefon faks, bayaran pos dan duti setem bagi
surat perjanjian

Tidak bercukai

2(b)

Tidak bercukai
Reimbursement of staff emolument

3(a)

Perkhidmatan penimbangtara (arbitrator) jika
disediakan oleh arkitek

Bercukai

3(b)

Perkhidmatan mendapatkan/mencari
penimbangtara

Bercukai

4

Penyediaan perkhidmatan senibina untuk
projek yang terletak di luar Malaysia
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SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI EJEN HARTATANAH
BERDAFTAR (SUBTAJUK II, BUTIRAN 11, KUMPULAN G, JADUAL KEDUA,
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan juruukur berlesen atau berdaftar termasuk
penilai, penaksir atau ejen hartatanah berdaftar yang dilesenkan atau didaftarkan dibawah
undang-undang releven yang pada masa ini berkuatkuasa kecuali penyediaan perkhidmatan yang
dibekalkan itu berkaitan dengan barang atau tanah yang terletak di luar Malaysia.
EJEN HARTANAH
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Pengurusan hartanah termasuk
perkhidmatan mengukur, penilaian,
penaksiran, perundingan professional dan
agensi hartanah oleh seorang Jurukur
Berlesen, Ejen Hartanah Berlesen dan
Berdaftar atas harta atau tanah didalam
Malaysia

Bercukai

2

Pengurusan hartanah termasuk
perkhidmatan mengukur, penilaian,
penaksiran, perundingan professional dan
agensi hartanah oleh seorang Jurukur
Berlesen, Ejen Hartanah Berlesen dan
Berdaftar atas harta atau tanah diluar
Malaysia

Tidak bercukai
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SENARAI PERKHIDMATAN DALAM KATEGORI PERUNDINGAN (SUBTAJUK
II, BUTIRAN 12,JADUAL KEDUA, KUMPULAN G, PERATURAN-PERATURAN
CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan perundingan tidak termasuk syarikat
penyelidikan dan kemajuan kontrak di bawah seksyen 2 Akta Penggalakkan Pelaburan 1986 [
Akta 327] dan institut penyelidikan yang diluluskan di bawah seksyen 34B Akta Cukai
Pendapatan 1967 [Akta 53] adalah tertakluk kepada cukai perkhidmatan kecuali perkhidmatan
perundingan berkaitan barang atau tanah atau perkara-perkara selain dari barang atau tanah di
luar Malaysia.
PERUNDINGAN
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1(a)

Penyediaan
perkhidmatan
perundingan
berkaitan dengan tanah atau barang yang
terletak dalam Malaysia atau perkara-perkara
selain daripada tanah atau barang yang
berkaitan
dengan
Malaysia
disediakan
kepada mana-mana orang termasuk orang
asing

Bercukai

1(b)

Penyediaan
perkhidmatan
perundingan
berkaitan dengan tanah atau barang yang
terletak di luar Malaysia atau perkaraperkara selain daripada tanah atau barang
yang berkaitan dengan luar Malaysia
disediakan
kepada
mana-mana
orang
termasuk orang asing

Tidak bercukai

2

Perkhidmatan perundingan yang disediakan
oleh Beauty Consultant, image consultant
tidak
termasuk
rawatan
facial,
body
slimming, manicure, beauty acupuncture

Bercukai

3

Penyediaan perkhidmatan perundingan dan
pendaftaran hak cipta paten dan harta
intelek

Bercukai

4

Penyediaan perkhidmatan perundingan yang
berhubungan dengan rawatan perubatan dan
pembedahan yang disediakan oleh klinik
persendirian atau klinik pakar
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5
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Perkhidmatan pensijilan tanpa apa-apa
perkhidmatan perundingan sebagai contoh:
SIRIM mengeluarkan pensijilan ISO

Tidak bercukai
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PENGURUSAN :
KATEGORI PENGURUSAN (SUBTAJUK II, BUTIRAN 13, JADUAL KEDUA,
KUMPULAN G, PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan pengurusan bagi penyediaan semua jenis
perkhidmatan pengurusan termasuk pengurusan atau penyelarasan projek adalah tertakluk
kepada cukai perkhidmatan kecuali berkaitan barang atau tanah atau perkara-perkara selain dari
barang atau tanah di luar Malaysia.
PENGURUSAN
BIL
1

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

STATUS CUKAI

Perkhidmatan pengurusan aset termasuk
Tidak bercukai
pengurusan dana dan kewangan.
Mulai 1 Januari 2010
(CR(8.09)198-61
Jld.9(SK.4)(11))
31 Disember 2009

2(a)

Perkhidmatan pentadbiran / pemegang
amanah harta dan penjagaan wasiat harta,
pakej perkhidmatan pentadbiran harta
pusaka dan perkhidmatan amanah hayat,
pendidikan, saraan, korporat, kebajikan dan
amanah insuran

Tidak bercukai

2(b)

Perkhidmatan penulisan,
penyimpanan wasiat

Tidak bercukai

3(a)

Perkhidmatan
pengurusan
kemasukan
bakal-bakal pelajar dari luar negeri ke pusatpusat pengajian tinggi di Malaysia

Bercukai

3(b)

Perkhidmatan
pengurusan
kemasukan
bakal-bakal pelajar ke pusat-pusat pengajian
tinggi di luar negara

Tidak bercukai
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4(a)

Penyediaan
perkhidmatan
pengurusan
secara outsourcing oleh pihak ketiga. Sebagai
contoh:
i) Syarikat A mengurus sistem IT syarikat B
secara kontrak

Bercukai

ii) Syarikat M mengurus operasi syarikat K
secara outsourcing
4(b)

Perkhidmatan membangunkan sistem IT
(termasuk pembangunan website) yang
melibatkan
khidmat
runding
dan
pengurusan meliputi 4 fasa iaitu feasibility
studies, architecture design, implementation
(hardware and software) & maintenance
(dalam tempoh jaminan projek) sebagai satu
projek termasuk projek-projek tambahan /
lanjutan

Bercukai

4(c)

Penyediaan perkhidmatan pengurusan IT
secara
outsourcing
atas
perkhidmatan
sokongan seperti help desk services, data
centre services, end user support services,
data network services, disaster recovery
services & security control services.
Contoh:
i) Syarikat X menyediakan perkhidmatan
call centre bagi Syarikat Y, J dan manamana syarikat lain
ii) Syarikat K menyediakan perkhidmatan
data centre service kepada syarikatsyarikat X,Y dan Z

Tidak bercukai

4(d)

Penjualan
Readymade
Software
dan
penyediaan perkhidmatan mengubahsuaian,
meminda, memasang (implementation) dan
menyelenggara

Tidak bercukai

4(e)

Penyediaan perkhidmatan penyelenggaraan
dan khidmat sokongan IT (maintenance and
support services) contoh:

Tidak bercukai

i)

Perkhidmatan penyewaan hardware and
software
ii) Penyewaan dan penyelenggaraan server (
server hosting )
iii) Maintenance services untuk technical and
functional support.
CP/HQ 140110
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5

Penyediaan
perkhidmatan
projek ( project consultant ).

pengurusan

Bercukai

6(a)

Penyediaan
perkhidmatan
pengurusan,
perakaunan, kejuruteraan, guaman, seni
bina, hartanah, perundingan yang diberi
kepada syarikat-syarikat dalam kumpulan
syarikat yang sama menepati syarat intragroup mengikut Jadual Kedua (Peraturan 3
dan 4) para 5 Peraturan-Peraturan Cukai
Perkhidmatan 1975

Tidak bercukai

6(b)

Jika perkhidmatan yang dinyatakan di para
6(a) juga diberi kepada mana-mana orang
diluar kumpulan syarikat, perkhidmatan
tersebut
menjadi
bercukai
samada
perkhidmatan
tersebut
diberi
kepada
syarikat di dalam kumpulan atau syarikat di
luar kumpulan

Bercukai

7(a)

Penyediaan
perkhidmatan
mengurus
program latihan oleh pihak ketiga.

Bercukai

7(b)

Penganjuran
program
perkhidmatan bercukai

latihan

bukan

Tidak bercukai

8

Penyediaan perkhidmatan pengurusan ehwal
kesetiausahaan syarikat oleh Setiausaha
Syarikat (Company Secretary)

Bercukai

9

Penyediaan perkhidmatan pengurusan acara
(Event Management)

Bercukai

10

Perkhidmatan ‘debt collection and receivables
management services’

Bercukai

11

Perkhidmatan penyelenggaraan bangunan
yang meliputi:
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Tidak bercukai

Menjaga kebersihan bangunan
Penyelenggaraan lif
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12

Bekalan elektrik
Air
Kerosakan
Keselamatan melalui penggajian ( In
house security - bukan perkhidmatan
kawalan keselamatan yang diperoleh
daripada syarikat kawalan keselamatan
berdaftar)

Perkhidmatan sewaan khemah/booth, PA
system, MC, performer
(penari/penyanyi/pelawak)

Tidak bercukai

Bercukai

13(a)

Perkhidmatan pengurusan penggudangan
yang
komprehensif
meliputi
aktiviti
rekupmen
bekalan,
penggudangan,
penyelenggaraan, simpan selamat, pesanan,
pembungkusan dan penghantaran

13(b)

Perkhidmatan sewa gudang

Tidak bercukai

14

Perkhidmatan ‘loan syndication’

Tidak bercukai

15

Penyediaan
perkhidmtan
pengurusan
(pengurusan
dan
accounting)
yang
dibekalkan ke luar negara

Tidak bercukai
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SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI KERETA SEWA
(SUBTAJUK III, BUTIRAN 2, KUMPULAN G, JADUAL KEDUA, PERATURANPERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan kereta sewa dan pandu dan kereta sewa yang
mempunyai jumlah perolehan jualan tahunan samada digabung atau tunggal lebih daripada
RM300,000.00.
KERETA SEWA
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Perkhidmatan kereta sewa dan pandu dan
kereta sewa dengan atau tanpa permandu yang
dilesenkan di bawah Akta Lembaga Pelesenan
Kenderaan Perdagangan 1987

Bercukai

2

Perkhidmatan sewa lori, bas atau kenderaan
selain kereta sewa

Tidak bercukai
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SENARAI PERKHIDMATAN DI BAWAH KATEGORI PENGIKLANAN
(SUBTAJUK III, BUTIRAN 3, KUMPULAN G, JADUAL KEDUA, PERATURANPERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 1975)
Mana-mana orang, agensi kerajaan atau agensi separuh kerajaan yang mengendalikan atau
menyediakan perkhidmatan pengiklanansatu lebih yang mempunyai jumlah perolehan jualan
tahunan, samada digabungkan atau tunggal, lebih daripada RM300,000
PENGIKLANAN
BIL

PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

STATUS BERCUKAI

1

Perkhidmatan pengiklanan melalui media
elektronik
dan
percetakan,
internet,
billboard, light boxes, poster, taxi / bus panel,
hentian bas, brochures, mailing, yellow pages
dan lain-lain

Bercukai

2

Komisen oleh agensi pengiklanan termasuk
perkhidmatan copy writing dan konsep
pengiklanan (story board)

Bercukai

3

Perkhidmatan
yang
disediakan
oleh
production house dalam bentuk art work
/graphic, video clip, printing, filem, rakaman,
poster, banner dan lain-lain

Tidak bercukai

4

Perkhidmatan telemarketing

Tidak bercukai

5

Perkhidmatan pengiklanan untuk promosi di
luar Malaysia walaupun penyediaan bahan
iklan dan pengurusannya disediakan di
Malaysia sebagai contoh:
promosi tahun melawat Malaysia di TV
Singapura atau billboard tahun melawat
Malaysia di Hong Kong

Tidak bercukai
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