Langkah-langkah Pengajuan Reimbursement PPh 23

Langkah awal yang harus dilakukan pemohon untuk mengajukan proses permohonan pengembalian
(reimbursement) PPh 23 adalah melakukan registrasi akun pemohon (hak akses) ke sistem pengajuan
reimbursement PPh 23 PT Mustika Alam Lestari. Tampilan halaman utama aplikasi web:

Untuk memulai proses registrasi, pemohon harus memastikan bahwa komputer dapat terhubung
dengan internet. Seluruh aktivitas dalam proses perizinan dilakukan secara online. Untuk pengguna
baru, pemohon dapat melakukan registrasi pada bagian kanan bawah halaman web.
1. Kunjung link: pph23.malt300.com
2. Arahkan kursor ke bagian “Register User”
3. Isi data tersebut dengan benar dan sesuai, lalu klik “Save”

4. Setelah berhasil, Anda akan diarahkan untuk login dengan user name dan password yang
telah didaftarkan sebelumnya, lalu klik “Sign In”

5. Setelah berhasil masuk, maka tampilan web akan seperti gambar di bawah ini. Anda sudah
bisa mengajukan permohonan Reimbursement PPh 23 secara daring (online) dengan klik
“Reimbursement PPh 23”

6. “Entry pengajauan” untuk mengajukan permohonan reimbursement PPh 23. Sedangkan,
“Status pengajuan” untuk mengecek apakah pengajuan tersebut telah diterima dan
dibayarkan oleh pihak PT Mustika Alam Lestari. Setelah Anda klik “Entry pengajauan” maka
Anda akan diarahkan untuk mengisi form terkait Bukti Potong yang akan Anda ajukan.

7. Arahakan kursor sesuai petujuk (tanda panah merah) di bawah ini

8. Isilah form berikut sesuai dengan Bukti Potong yang akan Anda reimburst. Setelah sesuai klik
“Submit”, lakukan secara berulang apabila Anda mengajukan lebih dari satu (1) Bukti Potong.

9. Setelah Anda selesai input seluruh Bukti Potong PPh 23, selanjutnya Anda diminta untuk
menginput nomor invoice/nota sebagai dokumen sumber. Arahkan kursor seperti petunjuk di
bawah.

10. Nomor Bukti Potong pada lingkaran merah akan otomatis terisi, lalu arahkan kursor sepeti
petunjung di bawah untuk menginput nomor invoice/nota.

11. Input nomor nota tersebut dan klik “Go”, maka kolom yang lain akan otomatis terisi lalu klik
“Submit”. Lakukan secara berulang apabila dalam satu Bukti Potong terdiri dari beberapa
invoice/nota.

12. Ketika nilai PPh 23 pada Bukti Potong dan invoice/nota sudah sama, maka klik “Lanjutkan
Proses”.

13. Selanjutnya Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi pada form di bawah. Setelah
selesai kilk “Save”.

14. Permohonan Reimbursement PPh 23 ada sudah berhasil diajukan. Selanjutnya Anda bisa cek
status pengajuan tersebut pada menu “Status pengajuan”.
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