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1.

IZIN USAHA

Semua bisnis yang didirikan di Luksemburg wajib memiliki izin yang diperlukan dari
pemerintah. Aktivitas bisnis industri, kerajinan terampil, dan komersial serta profesi liberal
tertentu wajib memiliki izin usaha.

AKTIVITAS KOMERSIAL

AKTIVITAS LAIN YANG DIATUR

Izin usaha yang termasuk dalam lingkup hak pendirian,
dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi untuk aktivitas
bersifat rutin dan berjangka panjang. Untuk menjalankan
aktivitas tersebut di Luksemburg, pemohon harus
memenuhi persyaratan tertentu terkait kualifikasi dan
integritas profesional mereka, serta menunjukkan
bahwa bisnis mereka memiliki bangunan fisik yang tetap
di Luksemburg. Kualifikasi profesional yang diperlukan
tergantung pada jenis bisnis dan beragam mulai dari
dapat diakses oleh semua orang hingga gelar universitas
dan kualifikasi profesional tertentu.

Aktivitas yang diatur membutuhkan kualifikasi
profesional dan otorisasi tambahan. Lembaga keuangan
dan perusahaan fintech (teknologi finansial), misalnya,
diatur oleh CSSF (“Commission de Surveillance du
Secteur Financier”).

Izin usaha yang paling umum mengatur aktivitas
niaga (grosir, retail, penyediaan layanan komersial,
layanan yang bersifat intelektual dan disediakan oleh
perusahaan komersial, serta aktivitas industri).

Perusahaan yang aktivitasnya dapat memengaruhi
pekerja, masyarakat umum, dan/atau lingkungan
memerlukan izin operasi khusus yang umumnya disebut
sebagai izin “commodo/incommodo”.
Lembaga lainnya, misalnya Kementerian Kesehatan dan
Kejaksaan Luksemburg, juga mengatur aktivitas tertentu.
Untuk menyelesaikan pendirian bisnis di Luksemburg,
perusahaan harus terdaftar di lembaga yang diperlukan
seperti Luxembourg Business Register, di Pusat Jaminan
Sosial Bersama dan dengan otoritas pajak.

Produktivitas pekerja tertinggi no. 1
di dunia (menurut PDB yang
dihasilkan per jam kerja)
Sumber: Indeks Globalisasi KOF 2019

Untuk informasi selengkapnya, hubungi:
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Telepon: +352 42 39 39 330
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2. BADAN HUKUM
Apa pun skala dan jenis bisnis yang didirikan, sangat penting bagi pengusaha untuk memilih
badan hukum yang sesuai dengan aktivitas mereka (kepemilikan tunggal atau perusahaan).

KEPEMILIKAN TUNGGAL
Mendirikan bisnis dengan kepemilikan tunggal
memerlukan pendirian bisnis sebagai satu individu dan
bukan sebagai entitas hukum terpisah. Jenis ini memiliki
fleksibilitas lebih tinggi serta prosedur administratif
paling mudah dan biaya paling rendah namun, memiliki
risiko paling tinggi karena tidak ada pemisahan antara
properti pribadi dan komersial milik pengusaha.

PERUSAHAAN
Untuk memperkecil risiko, banyak pengusaha memilih
untuk mendirikan perusahaan yang menerapkan batasan
tegas antara properti pribadi dan milik perusahaan. Dalam
hal ini, liabilitas mitra disesuaikan dengan kontribusi
mereka. Modal perusahaan juga bersifat umum dan pada
umumnya mengandalkan modal dari mitra. Bentuk yang
paling umum adalah sebagai berikut:
• Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) dibentuk
melalui pembuatan akta notaris. Modal minimum
sebesar €30.000 harus disetujui sepenuhnya dan
disetorkan hingga 25% (€7.500) pada saat pendirian
perusahaan. Bentuk PT Tbk memungkinkan adanya
pemegang saham baru serta akses ke pasar modal.

• Perseroan Terbatas Tertutup (PT Tertutup) juga
harus dibentuk melalui pembuatan akta notaris. Modal
minimum sebesar €12.000 harus disetujui sepenuhnya
dan disetorkan pada saat pembentukan badan hukum
perusahaan. Keuntungan dari PT Tertutup adalah
pemegang saham awal memiliki wewenang lebih
besar dalam kepemilikan saham karena saham tidak
boleh diperdagangkan secara bebas.
• Perseroan
Terbatas
Perseorangan
(PT
Perseorangan) hanya dapat dibentuk oleh satu
individu yang memegang izin usaha dari Kementerian
Ekonomi. Pendirian perusahaan dapat dipengaruhi
oleh akta bawah tangan. Modal minimum antara €1
dan €12.000 harus disetujui dan disetorkan hingga
100% pada saat pendirian perusahaan.
Beberapa bentuk perusahaan lainnya ada, namun tidak
banyak digunakan. Kepemilikan tunggal dan perusahaan
harus terdaftar di Luxembourg Business Register.

Lebih dari 750 PT Terbuka terbentuk
pada tahun 2019
Luxembourg Business Registers

Lebih dari 6.500 PT Tertutup didirikan pada tahun 2019
tLuxembourg Business Registers
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3. IMIGRASI
Setiap warga negara dari negara ketiga (individu yang bukan warga negara EEA – misalnya
dari Negara Anggota UE, Islandia, Norwegia, dan Liechtenstein - atau warga negara
Konfederasi Swiss) yang berencana untuk menetap di Luksemburg selama lebih dari tiga
bulan (90 hari) wajib mengajukan izin tinggal sebelum memasuki kawasan.
IZIN TINGGAL

Setelah memasuki negara, pemohon harus:

Pengajuan izin tinggal harus dikirimkan ke Direktorat
Imigrasi di Kementerian Luar Negeri dan Eropa
Luksemburg. Izin dapat diajukan sebagai karyawan,
wiraswasta, pelajar, magang, peneliti, anggota keluarga,
atau untuk keperluan pribadi.

• membuat pernyataan kedatangan di kota tempat
pemohon akan tinggal;

Apabila masa tinggal tidak lebih dari tiga bulan, warga
negara dari negara ketiga tidak berhak melakukan
aktivitas sebagai karyawan maupun wiraswasta, kecuali
dinyatakan berwenang untuk melakukannya oleh
Menteri. Warga negara dari negara ketiga yang ingin
mendirikan bisnis di Luksemburg sebagai pengusaha
harus memenuhi beberapa persyaratan.

• menjalani pemeriksaan medis;
• menyerahkan bukti pembayaran biaya administrasi
sebesar €80.
Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, pemohon
akan menerima surat untuk mengambil izin tinggal
terakhir.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKANNYA?
Sebelum memasuki negara, individu yang terkait harus:
• mengajukan permohonan ke Direktorat Imigrasi
Kementerian Luar Negeri dan Eropa;
• memiliki paspor yang berlaku.
Individu tersebut kemudian akan menerima izin tinggal
sementara. Selanjutnya, pemohon perlu mengajukan visa
jangka panjang (tipe D).

Fakta penting:
Kota tujuan untuk bekerja paling menarik ke-3 di seluruh dunia
Sumber: AIRINC, Maret 2019

Tempat terbaik ke-3 bagi ekspatriat
untuk membangun karier
Sumber: Expat Insider Working Abroad Index 2019

Negara paling internasional di EU
Sumber: Eurostat, 2019
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4. PEMBIAYAAN DAN
DUKUNGAN

Perusahaan yang mendirikan bisnis berkelanjutan di Luksemburg dapat memanfaatkan
beberapa model pembiayaan dan dukungan yang membantu mereka memperluas bisnis,
mengembangkan konsep inovasi, dan meningkatkan daya saing.

BANTUAN INVESTASI

METODE PERUSAHAAN INOVATIF BARU

Perusahaan berskala kecil atau menengah (UKM)
dengan proyek investasi yang bertujuan meningkatkan
produksi, pengembangan, diversifikasi, atau perubahan
mendasar dari proses produksi, mungkin memenuhi
syarat untuk mendapatkan bantuan investasi untuk UKM.

Skema khusus bagi perusahaan inovatif baru dapat
memberi bantuan finansial bersama pada kebutuhan
arus kas perusahaan baru selama fase pertumbuhannya
dengan menyesuaikan investasi ekuitas.

RISET & PENGEMBANGAN (R&D)
DAN INOVASI
Bantuan finansial publik dapat menambah pendanaan
pribadi perusahaan inovatif. Subsidi untuk proyek
R&D dan inovasi diberikan oleh Kementerian Ekonomi
kepada perusahaan yang menjalankan bisnis penting di
Luksemburg. Skema R&D dan inovasi dapat memberikan
bantuan finansial bersama pada bisnis yang berpotensi
serta riset dan pengembangan produk inovatif. Biaya
akan diganti berdasarkan biaya aktual.

PENELITIAN PASCADOKTORAL
DAN PHD
Skema Hibah AFR Dana Penelitian Nasional (“Aide à la
Formation-Recherche”) mendukung proyek pelatihan
penelitian PhD dan pascadoktoral di Luksemburg dan
luar negeri.

Bantuan lainnya memberi bantuan finansial bersama
pada perlindungan kekayaan intelektual teknis, layanan
konsultasi eksternal yang terkait dengan inovasi atau
akses ke mutasi sementara terhadap staf dengan
kualifikasi tinggi.

Untuk informasi selengkapnya, hubungi:
House of Entrepreneurship
Email: info@houseofentrepreneurship.lu
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5. PERPAJAKAN
Perusahaan di Luksemburg dikenai pajak perusahaan dan harus menerapkan pajak
pertambahan nilai (PPN) pada produk dan layanan mereka. Individu dikenai pajak sesuai
kondisi pribadi mereka.
UNDANG-UNDANG PAJAK
PERUSAHAAN
Pada tahun 2020, pajak pendapatan perusahaan
telah diatur antara 15 hingga 17% tergantung pada
profit perusahaan berdasarkan neraca komersial.
Biaya tambahan sebesar 7% dikenakan pada pajak
pendapatan perusahaan sebagai kontribusi pada dana
ketenagakerjaan. Pajak bisnis komunal antara 6% hingga
12%, tergantung pada kota, berlaku untuk perusahaan
korporasi.
Selain itu, perusahaan perlu membayar pajak kekayaan
bersih berdasarkan total aset dan struktur neraca mulai
dari €535 hingga €32.100 per tahun (pajak kekayaan
tidak diterapkan pada kepemilikan tunggal).

TARIF PPN LUKSEMBURG
Tarif PPN standar yang berlaku untuk penyediaan
layanan di Luksemburg adalah sebesar 17%. Tarif ini
merupakan yang terendah di Uni Eropa.
Perusahaan yang dikenai PPN harus membuat
pernyataan awal kepada Otoritas Pajak Tidak Langsung
untuk menerima angka identifikasi PPN.

TARIF PAJAK PENDAPATAN PRIBADI
Pekerja di Luksemburg mendapat kelas pajak sesuai
kondisi pribadi mereka. Tiga kelas pajak tersebut adalah
sebagai berikut:

Kelas 1:
•

wajib pajak yang sudah menikah dan memilih
perpajakan terpisah;

•

individu lajang;

•

beberapa wajib pajak non-residen yang sudah
menikah;

Kelas 1a
•

individu yang berusia setidaknya 65 tahun;

•

orang tua tunggal dengan tanggungan anak;

Kelas 2:
•

wajib pajak yang sudah menikah;

•

wajib pajak janda/duda (selama tiga tahun pertama
setelah kematian pasangan);

•

orang yang bercerai atau berpisah (selama tiga
tahun pertama);

•

persatuan sipil;

•

beberapa wajib pajak non-residen yang sudah
menikah.

Tarif pajak pendapatan Luksemburg untuk individu
adalah salah satu tarif yang terendah di Eropa,
khususnya untuk pasangan. Pajak pendapatan diatur
berdasarkan pada 23 kelompok pajak dan tarif pajak
marginal tertinggi adalah sebesar 42% sejak tahun
2017. Menurut OECD, pasangan menikah dengan dua
anak dan dua gaji (masing-masing 100% dan 67% dari
gaji rata-rata) akan dikenakan pajak dengan total tarif.
termasuk kontribusi jaminan sosial, sebesar 26%.
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House of Entrepreneurship
Email: info@houseofentrepreneurship.lu
Telepon: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu

LANGKAH MENDIRIKAN BISNIS DI LUKSEMBURG - JULI 2020

6. JAMINAN SOSIAL
Luksemburg memiliki sistem jaminan sosial yang sangat maju dan efisien yang menanggung
beragam situasi.

SISTEM JAMINAN SOSIAL

KONTRIBUSI JAMINAN SOSIAL

Sistem jaminan sosial Luksemburg menanggung risiko
penyakit, kehamilan, disabilitas, kematian, usia, dan
asuransi kecelakaan dalam kehidupan pribadi serta
lingkungan profesional.

Gaji kotor akan dipotong sebesar 25% untuk kontribusi
jaminan sosial. Kontribusi sebesar 16% dari gaji kotor akan
dimasukkan ke dalam asuransi pensiun. Separuh dari
ketentuan ini (termasuk dalam total kontribusi jaminan
sosial) ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan
separuh lainnya dipotong langsung dari gaji karyawan.

Seluruh perusahaan harus membuat dan mengirimkan
pernyataan pengoperasian dan pernyataan mulai bekerja
ke Pusat Jaminan Sosial Umum, yang menangani data,
pendaftaran afiliasi, dan pengumpulan kontribusi untuk
dana asuransi yang berbeda.
Mereka dapat secara sukarela bergabung dalam
Skema Asuransi Bersama Pengusaha (Mutualité des
Employeurs) untuk memenuhi liabilitas keuangan akibat
kehilangan pendapatan karena sakit.
Anggota keluarga dari wiraswasta yang ditanggung
oleh bantuan dari asuransi kesehatan wiraswasta akan
diasuransikan bersama, dengan syarat mereka tidak
terdaftar secara pribadi dalam jaminan sosial bersama.
Persyaratan untuk pendaftaran bersama dalam satu
skema asuransi bervariasi tergantung pada apakah
tertanggung asuransi adalah penduduk Luksemburg atau
bukan.

Sistem layanan kesehatan
Luksemburg masih menjadi yang
terbaik di dunia.
Sumber: Indeks Kemakmuran Legatum, Legatum
Institute, 2018

Luksemburg termasuk dalam negara
dengan anggaran kesehatan tertinggi
Sumber: Organisasi Kesehatan Dunia, 2019

Harapan hidup penduduk Luksemburg
termasuk di antara yang tertinggi di
Eropa: 86 tahun untuk wanita dan 81
tahun untuk pria
Sumber: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),
2018
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7.

MENETAP

Luksemburg adalah tempat yang menarik untuk ditinggali serta menawarkan keseimbangan
pekerjaan dan kehidupan pribadi yang unggul. Perjalanan singkat memungkinkan Anda
menjaga kehidupan keluarga dan sosial yang sehat dan seimbang. Kota Luksemburg
menempati peringkat 1 dari 230 kota dalam hal keamanan menurut Survei Kualitas Hidup
Mercer, 2019.
MENEMUKAN AKOMODASI

LOKASI BISNIS ANDA

Berbagai sumber tersedia untuk memberi Anda informasi
mengenai pasar real estat. Portal observatorium
perumahan Luksemburg menyediakan informasi tentang
harga properti menurut lokasi, baik untuk menyewa
maupun membeli. Berbagai situs web, agen real estat,
dan agen relokasi dapat membantu Anda menemukan
properti yang tepat.

Di Luksemburg terdapat banyak solusi kantor pribadi
untuk perusahaan Anda. Bidang tanah dan bangunan
yang disesuaikan tersedia untuk perusahaan di kawasan
industri dan kawasan bisnis.

AGEN RELOKASI
Agen relokasi dapat membantu Anda dengan
prosedur administratif dan menawarkan bantuan
yang dipersonalisasi bagi ekspatriat yang pindah ke
Luksemburg. Tim multibahasa mereka memberikan
dukungan logistik sehingga menetap di Luksemburg
menjadi lebih mudah.

Beberapa inkubator bisnis publik dan swasta menyediakan
ruang kantor. Sebagian besar inkubator berfokus pada
bisnis khusus sektor serta inovasi dan teknologi. Untuk
mengikuti inkubator bisnis, perusahaan perlu melakukan
prosedur pendaftaran yang umumnya memerlukan
penyerahan rencana bisnis, wawancara, dan pemilihan
komite akhir.

Kota paling aman no. 1 di dunia
Sumber: Survei Kualitas Hidup Mercer 2019

Kota paling bebas stres ke-2 di dunia
Sumber: Peringkat Kota Paling Membuat dan
Bebas Stres Di Dunia 2017 Zipjet
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8. PENDIDIKAN DI LUKSEMBURG
Penawaran sekolah di Luksemburg terus bertambah di seluruh negeri untuk menyambut
lebih banyak pelajar internasional. Wajib sekolah diberlakukan pada anak usia 4 hingga 16
tahun dan mencakup masa belajar minimal dua belas tahun yang dibagi menjadi sekolah
dasar dan sekolah menengah.
PENITIPAN ANAK DAN TAMAN
KANAK-KANAK
Penitipan anak menawarkan harga terjangkau serta
layanan multibahasa dan saat ini memiliki lebih dari 500
penitipan anak publik dan swasta di Luksemburg. 20
jam penitipan anak per minggu untuk setiap anak tidak
dikenai biaya. Dua tahun pertama pendidikan wajib
untuk anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun berlangsung di
Taman Kanak-kanak (yang disebut sebagai “Spillschoul”).

SEKOLAH DASAR
Semua anak yang berusia 6 tahun pada tanggal 1
September pada tahun yang bersangkutan harus
memulai pendidikan sekolah dasar. Anak-anak akan
langsung diperkenalkan pada bahasa Jerman dan
memulai dengan bahasa Prancis pada tahun kedua.
Bahasa Inggris hanya diperkenalkan dalam pendidikan
menengah.
Beberapa sekolah menawarkan pendidikan dasar
dalam bahasa Inggris. Alternatif untuk pendidikan
publik ditawarkan oleh beberapa lembaga swasta
dan internasional, dan beberapa alternatif tersebut
menawarkan pelajaran dalam bahasa Inggris sejak awal.

PENDIDIKAN MENENGAH
Karena tenaga kerja internasional Luksemburg yang
unik, penawaran yang beragam dan berpengalaman
tersedia di sekolah publik (gratis) dan swasta. Selain
sistem sekolah reguler Luksemburg, banyak sekolah
internasional menawarkan pengajaran dalam bahasa
Inggris dan Prancis.

PENDIDIKAN TINGGI
University of Luxembourg yang didirikan pada tahun
2003 menawarkan pendidikan berkualitas internasional
dalam berbagai bahasa dan berorientasi pada
penelitian. Universitas ini memiliki tiga fakultas dan tiga
pusat interdisipliner serta menempati peringkat tinggi
di antara universitas internasional di Eropa. University
of Luxembourg telah menjalin kemitraan dengan 78
universitas di seluruh dunia

No. 1 dalam rata-rata jumlah bahasa
yang digunakan oleh penduduk di
negara UE (3,6 bahasa)
Sumber: Eurobarometer, 2019

41% penduduk yang bekerja adalah
lulusan perguruan tinggi
OECD, 2019
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