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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, modul 

perpajakan ini berhasil diselesaikan atas kehendakNya. Penyusun memulai modul ini dengan 

menyoroti peraturan perpajakan dan beberapa kasus pajak yang ada di Indonesia. Modul ini 

merupakan irisan keilmuan perpajakan yang di lengkapi dengan perhitungan Pajak 

Penghasilan, PPN dan PPn BM, Bea Materai, PBB serta BPHTB. Penjelasan di dalam modul 

perpajakan ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dan pihak-pihak yang ingin 

mempelajari secara mendalam tentang perpajakan. Penyusun melakukan banyak 

pertimbangan untuk membuat modul, agar nantinya dapat menyajikan dan memenuhi 

kebutuhan pembaca. 

Penyusun membuka ruang diskusi, baik berupa pertanyaan, masukan maupun kritik. 

Karena menyadari bahwa ilmu harus mengalir dan tidak ada penyusunan modul yang 

sempurna. Semoga modul ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

Banyuwangi, 20 September 2020 

 

 

 
Pramita Sukma Wardani 
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PAJAK PENGHASILAN 
 

 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Peraturan Perundang-undangan dalam Pajak Penghasilan sudah berlaku sejak 1 Januari 1984. 

Pertama kali dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, yang setelah itu direvisi kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, 

revisi kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, revisi ketiga Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2000, dan revisi keempat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan 

menyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur pajak yang 

akan dikenakan oleh subjek pajak baik itu orang pribadi atau badan  terhadap  

penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. 

 

 

DASAR HUKUM 

 
Dasar hukum Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

yang rinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan 

Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat 

Jenderal Pajak. 

SUBJEK PAJAK PENGHASILAN 

 
Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1). Yang termasuk Subjek 

Pajak Penghasilan, antara lain: 

1. a. Orang Pribadi 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 

2. Badan 

Merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
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persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Merupakan Bentuk Usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia dan tidak berada di Indonesia selama 183 hari dalam jangka 12 bulan. 

Subjek Pajak dalam negeri dan luar negeri 

Terdapat pengelompokan subjek pajak: 

1. Subjek Pajak dalam negeri adalah 

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 

183 hari dalam jangka 12 bulan atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam 

satu tahun pajak dan memiliki keniatan untuk tinggal di Indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu 

dari badan pemerintah yang memnuhi kriteria: 

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

3) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4) Pembukuannya diperiksan oleh Aparatur Pengawas Fungsional Negara. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 

2. Subjek Pajak luar negeri adalah 

a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak 

lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui Bentuk Usaha Tetepa (BUT) di Indonesia 

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak 

lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegaiatan 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 
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TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK 

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2. Yang tidak termasuk Subjek 

Pajak Penghasilan, antara lain: 

1. Kantor Perwakilan Negara Asing 

2. Penjabat-Perjabat Perwakilan Diplomatik dan konsulat atau Penjabat-Penjabat lain 

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang akan 

bekerja dan tinggal bersama-sama dengan beberapa syarat, antara lain: 

a) Bukan warga negara indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan 

diluar jabatan atau pekerjaannya 

b) Adanya perlakuan timbal balik yang diberikan oleh negara yang bersangkutan. 

3. Organisasi-Organisasi Internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota 

organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang 

dananya berasal dari iuran para anggota. 

4. Penjabat-Penjabat Perwakilan Organisasi Internasional dengan syarat, antara lain: 

a) Bukan warga negara Indonesia. 

b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

 
OBJEK PAJAK PENGHASILAN 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan 

menjelaskan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau dapat menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang 

pensiun atau imbalan dalambentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang 

Pajak Penghasilan. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

3. Laba Usaha 

4. Keuntungan karena penjulan atau karena pengalihan harta termasuk: 
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a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan 

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 

b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota 

yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya. 

c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, 

pengembilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali 

yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus datu derajat dan 

badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau 

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang 

bersangkautan. 

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembaliaan pajak. 

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembaliaan utang. 

7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis dan pembagiaan sisa hasil usaha koperasi. 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

9. Sewa dan penghasilan lain sehbungan dengan penggunaan harta. 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak 

yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai 

biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang 

debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani 

(KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta 

kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
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14. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi. 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib 

Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan 

kegiatan usaha yang bersifat konvensional. 

18. Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

19. Surplus Bank Indonesia. 

 
Penghasilan yang Dikenai PPh Bersifat Final 

 
Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2). Yang termasuk 

Penghasilan yang bersifat final, antara lain: 

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang 

negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 

pribadi. 

2. Penghasilan berupa hadiah undian. 

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal 

pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa 

konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan. 

5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 
 

TIDAK TERMASUK DALAM OBJEK PAJAK 

 
Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3). Yang tidak termasuk 

dalam objek pajak adalah penghasilan yang nantinya dikecualiakan dalam pengenaan PPh, 

antara lain: 

 

1. a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang 

diterima  oleh  penerima  zakat  yang  berhak  atau  sumbangan  keagamaan  yang 
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 sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh 

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang 

diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

b). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

2. Warisan. 

3. Harta yang termasuk setoran tunai diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal. 

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima tau 

diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, 

kecuai yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara 

final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. 

5. Pembayaran dari perusahan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi 

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa. 

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib 

Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negera (BUMN) atau badan usaha milik 

daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirika dan bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan 

b) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan 

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal 

yang disetor. 

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 

Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang 

tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, 

termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 
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10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba 

dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di 

Indonesia. Adapun beberapa syarat badan pasangan usaha tersebut, antara lain: 

a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektorsektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

b) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam 

bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar 

pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan 

prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka 

paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

14. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua 

pembeli atau konsumen akhir tanpa diundii dan hadiah tersebut diterima langsung oleh 

konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. 

 
DASAR PENGENAAN PAJAK 

Merupakan dasar pengenaan pajak yang didapat dari Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan 

penghasilan bruto Wajib Pajak penerima penghasilan. Penghasilan Kena Pajak adalah dasar 

pengenaan pajak untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sedangkan 

penghasilan bruto untuk Wajib Pajak luar negeri (PPh 26). Dasar atau pokok tersebut, 

nantinya akan dipergunakan untuk menghitung dan memotong besarnya pajak yang akan 

dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah guna untuk Penerimaan Negara. 

Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP): 

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. 

Penghasilan Bruto-pengurang/biaya yang diperkenankan sesuai Undang-Undang PPh) - 

PTKP 

Wajib Pajak Badan 
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Penghasilan bruto - pengurang/biaya yang diperkenankan sesuai Undang-Undang PPh) 

 
 

Untuk mengetahui besarnya Penghasilan kena Pajak, ditentukan dari adanya pengurang/biaya 

yang diperkenankan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1), antara lain: 

1. Biaya yag secara langsung atau tidak langsung berkaitan degan kegiatan usaha, 

termasuk: 

a) Biaya pembeliaan bahan. 

b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, 

gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 

c) Bunga, sewa dan royalti. 

d) Biaya perjalanan. 

e) Biaya pengolahan limbah. 

f) Premi asuransi. 

g) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

h) Biaya administrasi. 

i) Pajak kecuali pajak Penghasilan. 

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas 

pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari satu tahun. 

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki da digunakan dalam 

perusahaan atau yang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. 

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing. 

6. Biaya penelitian dan pengembanga perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 

7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. 

8. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat, sebagai berikut: 

a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial. 

b) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada 

Direktorat Jenderal Pajak. 

c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Instansi 

Pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis pengenai 

penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang 

bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau 
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pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan dalam jumlah utang 

tertentu. 

d) Syarat  yang  terdapat  pada  huruf  c  tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak 

tertagih debitur kecil, sesuai Peraturan Menteri Keuangan. 

9. Sumbangan dalam rangka penggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

10. Sumbangan dalam rangka penelitian atau pengembangam yang dilakukan di Indonesia 

yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

11. Biaya pembangunan Infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuanya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya dengan maksimal 5 tahun. 

Contoh kopensasi kerugian: 

Pada tahun 2014, Perusahaan “X” menderita kerugian fiskal sebesar Rp2.300.000.000 

selama lima tahun berikutnya. Dibawah ini adalah data laba rugi fiskal Perusahaan “X”. 

2015 = Rp500.000.000 ( laba fiskal) 

2016 = Rp900.000.000 (laba fiskal) 

2017 = Rp200.000.000 (rugi fiskal) 

2018 = Rp100.000.000 (laba fiskal) 

2019 = Rp500.000.000 (laba fiskal) 

Perhitungan kompensasi kerugian: 

Rugi fiskal tahun 2014  Rp2.300.000.000 

Laba fiskal tahun 2015  (Rp 500.000.000) 

Sisa rugi fiskal tahun 2014  Rp1.800.000.000 

Laba fiskal tahun 2016   (Rp 900.000.000) 

Sisa fiskal tahun 2014  Rp 900.000.000 

Rugi fiskal tahun 2017   Rp   200.000.000  

Sisa rugi fiskal tahun 2014  Rp 900.000.000 

Laba fiskal tahun 2018   (Rp 100.000.000) 

Sisa fiskal tahun 2014  Rp 800.000.000 

Laba fiskal tahun 2019 (Rp 500.000.000) 
 

Sisa fiskal tahun 2014 Rp 300.000.000 

PERPAJAKAN 

Tidak bisa dikompensasikan 

lagi dengan laba fiskal tahun 

2020. 

Rugi fiskal hanya boleh 

dikompensasikan pada laba 

fiskal tahun 2021 dan 2022. 
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Untuk mengetahui besarnya Penghasilan kena Pajak, adapun biaya yang tidak boleh 

dikurangi dari penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 

9, sebagai berikut: 

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk 

dividen yang dibayarkan sisa hasil usaha koperasi. 

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, 

sekutu atau anggota. 

3. Pembentukan cadangan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 

a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 

menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan 

konsumen dan perusahaan pajak piutang. 

b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

c) Cadanga penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan. 

d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha penambangan. 

e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 

f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri 

untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syaratnya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan 

asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh 

pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang 

bersangkutan. 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam 

bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh 

pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah 

tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

6. Jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 

yang dilakukan. 

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali: 

a) Sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan. 
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b) Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk 

atau disahkan oleh Pemerintah. 

c) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah. 

8. Pajak Penghasilan. 

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau 

orang yang menjadi tanggungannya. 

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham. 

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda 

yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

12. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh 

dibebankkan sekaligus melainkan melalui penyusutan dan amortisasi. 

13. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek 

pajak. 

14. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan 

pajaknya bersifat final. 

15. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh 26 ayat (1) 

UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan 

dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak. 

16. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha 

atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

merupakan objek pajak. 

 

 
Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan Norma Perhitungan 

Penghasilan Netto 

Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Perhitungan adalah Wajib Pajak orang pribadi 

yang memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 per tahun. 

2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. 

3. Menyelenggarakan pencatatan. 
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Contoh perhitungan pajak terutang dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan 

netto. 

Tn. Hengky merupakan seorang akuntan yang berdomisili di Surabaya, mempunyai istri dan 

3 orang anak. Selama masa tahun pajak 2019, Tn. Hengky memiliki penghasilan bruto 

sebesar Rp200.000.000. Berapa besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Tn. 

Hengky? 

(Besarnya persentase norma akuntan di surabaya adalah 50%) 

 
 

Penyelesaian: 

Penghasilan Netto dari seorang akuntan: 

50% x Rp200.000.000 = Rp100.000.000 

Penghasilan tidak Kena Pajak 

Perhitungan Penghasilan tidak kena pajak: 

PTKP Setahun 

Wajib Pajak (WP) = Rp54.000.000 

WP Kawin = Rp 4.500.000 

Tambahan (3 orang anak) = Rp13.500.000 

Jumlah = Rp 72.000.000 - 

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp28.000.000 
 

 

Pajak Penghasilan yang terhutang/ yang harus dibayar: 

5%  x Rp28.000.000 = Rp1.400.000/ tahun 

Per bulan 1/12 x Rp1.400.000 = Rp116.666,67 (Pasal 25) 

 

 

 
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 

 
 

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai (PMK 101/PMK.010/2016) 
 

Keterangan Setahun 

Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp54.000.000 

Tambahan untuk wajib pajak kawin Rp 4.500.000 

Tambahan untuk seorang istri yang menerima atau 

memperoleh penghasilan digabung dengan penghasilan 

Rp54.000.000 
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Suami  

Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah, 

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat 

yang ditanggung sepenuhnya. Maksimal 3 orang untuk 

setiap keluarga 

Rp 4.500.000 

 

TARIF PAJAK 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri 
 

Lapisan Penghasilan kena pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000 5% 

Di atas Rp50.000.000 - Rp250.000.000 15% 

Di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000 25% 

Di atas Rp500.000.000 30% 

Tarif Deviden 10% 

 
Tidak memiliki NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri tarif pajak sebesar 

20% lebih tinggi dari yang seharunya, sedangkan tidak mempunyai NPWP untuk yang 

dipotong/dipungut tarif pajak sebesar 100% lebih tinggi dari yang seharusnya. 

 
Perhitungan PPh terutang Peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 per tahun. 

Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018, berlaku tanggal 1 juli 2018 menetapkan 

bahwa peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000/tahun, maka perhitungan PPh 

terutang yaitu sebagai berikut: 

- PPh terutang = 1% x omzet /bulan (PP No. 46) 

- Per juli 2018 = 0,5% x omzet/bulan (PP no 23) 

Tarif dengan peraturan 2018 berlaku selama 7 tahun yang merupakan PPh final 

sehingga tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak. 
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2. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap 
 

Keterangan Tarif Pajak 

Tahun 2010 25% 

Tahun 2020-2021 22% (PEPRU 1 tahun 2020) 

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa 

efek 

5% lebih rendah dari yang 

seharusnya, mulai tahun pajak 

2020-2021 menjadi 3% lebih 

rendah dari yang seharusnya 

Peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 Pengurangan 50% dari yang 

seharusnya 

 

 

 

 
LATIHAN SOAL 1 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang 

termasuk dalam subjek pajak dalam negeri adalah.... 

A. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 

B. Orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan. 

C. Warisan yang sudah terbagi. 

D. Tidak memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

2. Dibawah ini yang termasuk Dasar Hukum Pajak Penghasilan adalah..... 

A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 

B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 

C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

3. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang 

termasuk dalam subjek pajak luar negeri adalah.... 

A. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

B. Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 

bulan. 
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C. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetepa (BUT) di 

Indonesia 

D. Semua Jawaban Benar. 

4. Dibawah ini yang termasuk syarat Wajib Pajak yang boleh menggunaan Norma 

Perhitungan adalah.... 

A. Peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 

B. Tidak Menyelenggarakan Pencatatan. 

C. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. 

D. Semua Jawaban Benar. 

5. Pengurang/biaya yang diperkenankan untuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak 

menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) adalah.... 

A. Kerugian selisih kurs mata uang asing. 

B. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. 

C. Sumbangan dalam rangka penelitian atau pengembangam yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

D. Semua Jawaban Benar 
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25% x Penghasilan Kena Pajak (PhKP) 

PAJAK PENGHASILAN BADAN 

 
 

PENDAHULUAN 

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. Disisi lain, Pajak Penghasilan badan sangat berperan penting dalam 

penerimaan negara. Oleh sebab itu, dalam menentukan pajak terutang badan sudah 

seharusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dikenakan atas penghasilan 

kena pajak perusahaaan. 

 

 

DASAR HUKUM 

 
Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang rinciannya diatur 

melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, 

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. 

 

 

TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN 

 
1. Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Peredaran Bruto Lebih dari Rp50.000.000.000 

 

Contoh soal 

Pada Tahun 2019, PT A memperoleh Peredaran Bruto sebesar Rp60.000.000.000. Jumlah 

Penghailan Kena Pajak yang sudah dihitung oleh PT A sebesar Rp10.000.000.000. Maka 

pajak terutang yang harus dibayar PT A adalah? 
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25% x 50% x Penghasilan Kena Pajak (PhKP) 

PhKP Fasilitas = 
Rp4.800.000.000 

X PhKP
 

Peredaran Bruto 

PhKP Non-Fasilitas = PhKP – Hasil dari PhKP Fasilitas 

PPh Fasilitas 

 

 
PPh Non-Fasilitas 

= 25% x 50% x Hasil dari PhKP Fasilitas 

+ 

= 25% x Hasil dari PhKP Non-Fasilitas 

Penyelesaian: 

PPh terutang = 25% x Rp10.000.000.000 

= Rp2.500.000.000 

(Tarif Pajak Penghasilan Badan disesuaikan dengan Tahun Pajak) 

 
 

2. Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Peredaran Bruto kurang dari Rp4.800.000.000 

 

Contoh soal 

Pada Tahun 2019, PT. B memperoleh Peredaran Bruto sebesar Rp4.000.000.000. Jumlah 

Penghailan Kena Pajak yang sudah dihitung oleh PT B sebesar Rp400.000.000. Maka 

pajak terutang yang harus dibayar PT. B adalah? 

Penyelesaian: 

PPh terutang = 25% x 50% x Rp400.000.000 

= Rp50.000.000 

 
3. Peredaran Bruto Rp4.800.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 

 

 
BENTUK USAHA TETAP (BUT) 

 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (5), Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk 

usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan di Indonesia. 
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Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pemerintah menyebutkan bahwa 

bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak penghasilan. Terdapat 16 bentuk usaha yang ada 

di peraturan perpajakan, antara lain: 

1. Tempat kedudukan manajemen. 

2. Cabang perusahaan. 

3. Kantor perwakilan. 

4. Gedung kantor. 

5. Pabrik. 

6. Bengkel. 

7. Gudang. 

8. Ruang untuk promosi dan penjualan. 

9. Pertambangan dan penggalian sumber alam. 

10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. 

11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 

12. Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan. 

13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang 

dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 

14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. 

15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di 

Indonesia. 

16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau 

digunakan oleh penyelenggara transaksi eklektronik untuk menjalankan kegiatan usaha 

melalaui internet. 

Contoh soal 

Surya Internasional, Ltd adalah perusahaan yang termasuk Bentuk Usaha Tetap mempunyai 

bidang usaha konstruksi. Pada tahun 2019 memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar 

Rp2.200.000.000. 

Perhitungan pajak atas BUT tersebut sebagai berikut: 

Penghasilan Kena Pajak Rp2.200.000.000 

PPh Terutang: 

25% x Rp2.200.000.000 Rp 550.000.000 – 

Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah 

Dikurangi dengan pajak penghasilan Rp1.650.000.000 
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Atas Penghasilan tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar: 

20% x Rp1.650.000.000 atau sama dengan Rp330.000.000 

 
 

Apabila atas Penghasilan Kena Pajak Bentuk Usaha Tetap sesudah dikurangi pajak 

penghasilan tersebut (sebesar Rp1.650.000.000) ditanamkan kembali di Indonesia, maka atas 

penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Jadi, tidak ada pemotongan pajak penghasilan 

sebesar 20% atau sebesar Rp330.000.000 

 

 
PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 

PENYUSUTAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) tentang Pajak 

Penghasilan, penyusutan atau depresiasi yaitu jumah suatu harta berwujud yang nantinya 

akan disusutkan sepanjang masa yang diestimasi sesuai ketentuan peraturan perpajakan. 

Tujuan dari penyusutan adalah untuk mengalokasikan nilai perolehan masa manfaat dari  

harta berwujud untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba sebelum pajak. 

Adapun metode yang digunakan menurut ketentuan peraturan perpajakan adalah garis lurus 

(straight-line method) dan saldo menurun (declining balance method) 

Berikut tabel penggelompokan untuk penyusutan harta berwujud: 

 
Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa Manfaat Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan    

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

II. Bangunan    

Permanen 20 Tahun 5% - 

Tidak Permanen 10 Tahun 10% - 
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SAAT DILAKUKANNYA PENYUSUTAN 

1. Pada bulan dilakukannya pengeluaran. 

2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan 

harta tersebut selesai. 

3. Dengan izin dari dirjen pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai 

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

 
CONTOH SOAL PENYUSUTAN: 

PT “D” bergerak dalam bidang usaha elektronik. Dalam laporan keuanagan 2019, diketahui 

nilai perolehan, masa manfaat, nilai buku dan penyusutan harta berwujud yang dimiliki 

adalah sebagai berikut 

*) Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus 
 

 
Nama Harta 

Berwujud 

Tahun 

Perolehan 
Harga Perolehan 

Masa Manfaat 

Akuntansi Fiskal 

Lemari berkas 2016 Rp 4.800.000 10 8 

Laptop 2017 Rp 5.800.000 5 4 

Telepon 2015 Rp 1.000.000 5 4 

Sepeda Motor 2017 Rp 18.000.000 6 4 

Mobil 2015 Rp201.000.000 10 8 

Gedung Kantor 2015 Rp850.000.000 40 20 

 

 

Penyelesaian: 

 
Beban Penyusutan 

Nama Harta Berwujud Tahun Perolehan Akuntansi Fiskal 

Lemari berkas 2016 Rp 480.000 Rp 600.000 

Laptop 2017 Rp 1.160.000 Rp 1.450.000 

Telepon 2015 Rp 200.000 Rp 250.000 

Sepeda Motor 2017 Rp 3.000.000 Rp 4.500.000 

Mobil 2015 Rp20.100.000 Rp25.125.000 

Gedung Kantor 2015 Rp21.250.000 Rp42.500.000 

Jumlah 2016 Rp46.190.000 Rp74.425.000 



21 

PERPAJAKAN 

 

 

Perhitungan: 

Laba PT “D” Rp320.000.000 

Beban Penyusutan Fiskal (Rp 74.425.000) - 

Laba Fiskal PT “D” Rp245.575.000 

 

 

 
AMORTISASI 

Selain Penyusutan atau depresiasi untuk harta berwujud yang nantinya akan mengurangi 

penghasilan bruto, terdapat juga pengurangan yang dikarenakan harta tidak berwujud. 

Dikenal dengan Amortisasi. Amortisasi merupakan pengalokasian biaya perolehan harta tak 

berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak 

guna usaha, hak pakai dan muhibah (goodwill) yang memiliki masa manfaat lebih dari satu 

tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Adapun 

metode yang digunakan menurut ketentuan peraturan perpajakan adalah garis lurus (straight-

line method) dan saldo menurun (declining balance method) sesuai pasal 11A ayat 

(1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 
Berikut tabel pengelompokan untuk penyusutan harta tidak berwujud: 

 
Kelompok Tidak 

Harta Berwujud 
Masa Manfaat 

Tarif Amortisasi 

Garis Lurus Saldo Menurun 

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

 

 
CONTOH SOAL AMORTISASI: 

Dynamic Corporation bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Pada Tahun 2016, 

Perusahaan tersebut mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000.000 untuk memperoleh hak 

barang dagangan selama 4 tahun untuk menjual ke konsumen. Berapakah amortisiasi atas hak 

yang dapat dibebankan kepada Dynamic Corporation? 

*) Amortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun 
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Penyelesaian: 
 

Tahun Harga 

Perolehan 
Tarif Amortisasi Biaya Amortisasi Nilai Sisa Buku 

2016 50% Rp150.000.000 Rp150.000.000 

2017 50% Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 

2018 50% Rp 37.500.000 Rp 37.500.000 

2019 50% Diamortisasi sekaligus 

Rp37.500.000 

 

 
*) Amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus 

Penyelesaian: 

Tahun Harga 

Perolehan 
Tarif Amortisasi Biaya Amortisasi 

2016 25% Rp75.000.000 

2017 25% Rp75.000.000 

2018 25% Rp75.000.000 

2019 25% Rp75.000.000 
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LATIHAN SOAL 2 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Dibawah ini yang termasuk bentuk usaha sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Pasal 2 ayat (5) adalah..... 

A. Cabang Kantor, Gedung kantor dan Kantor Perwakilan 

B. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 

C. Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan. 

D. Semua Jawaban Benar 

2. Pada Tahun 2019, PT “Q” memperoleh Peredaran Bruto sebesar Rp52.000.000.000. 

Jumlah Penghailan Kena Pajak yang sudah dihitung oleh PT “Q” sebesar 

Rp12.000.000.000. Maka pajak terutang yang harus dibayar PT “Q” adalah.... 

A.  Rp4.500.000 

B.  Rp3.000.000 

C.  Rp2.300.000 

D.  Rp2.500.000 

3. Pada Tahun 2019, PT “Z” memperoleh Peredaran Bruto sebesar  Rp3.800.000.000.  

Jumlah Penghailan Kena Pajak yang sudah dihitung oleh PT “Z” sebesar Rp380.000.000. 

Maka pajak terutang yang harus dibayar PT “Z” adalah? 

A.  Rp42.500 

B.  Rp43.200 

C.  Rp47.500 

D.  Rp51.000 

4. Penyusutan dilakukan pada saat..... 

A. Pada bulan dilakukannya pengeluaran. 

B. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan 

harta tersebut selesai. 

C. Dengan izin dari dirjen pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud 

mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

D. Semua Jawaban Benar 

5. Metode yang nantinya digunakan Wajib Pajak dalam amortisasi harta tidak berwujud 

adalah.... 

A. Garis lurus 

B. Saldo Menurun 

C. Jumlah unit 



24 

PERPAJAKAN 

 

 

D. Jawaban A dan B benar 
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah 

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan 

nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam 

Negeri. Tetapi, bila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar Negeri 

maka akan diatur dalam PPh Pasal 26 sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan. 

 
DASAR HUKUM 

1. Diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang- 

Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang tekah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). 

3. PMK No. 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pegawai tetap atau pensiun. 

4. PMK No.252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. 

5. PMK No. 254/PMK.03/2008 tentang penerapan bagian penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak 

dikenakan pemotongan pajak penghasilan. 

6. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21/26 sehubungan  

dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi 

7. PMK No.101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak. 

 
 

PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21 

1. Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun 

cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 
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pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaam atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada 

Pemerintah Pusat termasuk Instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau 

Lembaga Pemerintah, Lembaga-Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik 

Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan 

atau jabatan, jasa dan kegiatan. 

3. Dana Pensiun , badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain 

yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT). 

4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 

a) Honorarium, komisi, fee aau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak 

dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan 

bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 

b) Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar 

negeri. 

c) Honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan 

pegawai magang. 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan 

internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lain yang menyelenggarakan 

kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun 

kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 

 
Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21: 

1. Kantor Perwakilan Negara Asing 

2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah 

tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas. 
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SUBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 

Subjek Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Orang Pribadi yang menerima penghasilan, 

merupakan: 

1. Pegawai 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau 

jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi: 

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, 

arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris. 

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, 

bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain daram, 

penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya. 

c) Olahragawan. 

d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator. 

e) Pengarang, peneliti dan penerjemah. 

f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, 

telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada 

suatu kepanitiaan. 

g) Agen iklan. 

h) Pengawas atau pengelola proyek. 

i) Pembawa pesanan atau yang menerima langganan atau yang menjadi perantara. 

j) Petugas penjaja barang dagangan. 

k) Petugas dinas luar asuransi. 

l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis 

lainnya. 

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 

a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni 

ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya. 

b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja. 

c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 

d) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang. 

e) Peserta kegiatan lainnya. 
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Bukan Subjek PPh Pasal 21 

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21 adalah: 

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang- 

orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal 

bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, 

serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau 

kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 
OBJEK PAJAK PPh PASAL 21 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang 

Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang 

pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau 

jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka 

waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 

4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah 

mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 

5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan 

sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa 

yang dilakukan. 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang 

rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan 

imbalan sejenis dengan nama apa pun. 

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima 

atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 

sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama. 

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang 

bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. 
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9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih 

berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan. 

10. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 

a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final. 

b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan 

khusus (deemed profit). 

 
*) Untuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri akan dipotong PPh Pasal 

21, sedangkan penghasilan yang diterima oleh orang prbadi luar negeri akan dipotong PPh 

Pasal 26. 

*) Perhitungan untuk penerimaan penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 

lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas 

pemberiaan kenikmatan yang diberikan. 

 
BUKAN OBJEK PAJAK PPh PASAL 21 

Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah: 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi 

beasiswa. 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang 

diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah. 

3.  Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 

oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan 

penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja 

yang dibayar oleh pemberi kerja. 

4.  Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya 

wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang 

berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara 

pihak-pihak yang bersangkutan. 
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5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
PERHITUNGAN PPh PASAL 21 

 
 

Biaya Jabatan 

Adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi 

pegawai tetap sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan. Biaya jabatan ditetapakan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan 

setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan. 

 
Biaya Pensiun 

Dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi 

seorang pensiunan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan. Biaya pensiun ditetapakan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan 

setinggi-tingginya Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan. 

 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai (PMK 101/PMK.010/2016): 
 

Keterangan Setahun 

Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp54.000.000 

Tambahan untuk wajib pajak kawin Rp 4.500.000 

Tambahan untuk seorang istri yang menerima atau 

memperoleh penghasilan digabung dengan penghasilan 

Suami 

Rp54.000.000 

Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah, 

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat 

yang ditanggung sepenuhnya. Maksimal 3 orang untuk 

setiap keluarga 

Rp 4.500.000 
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Tarif PPh Pasal 21 

Tarif sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a: 
 

Lapisan Penghasilan kena pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000 5% 

Di atas Rp50.000.000 - Rp250.000.000 15% 

Di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000 25% 

Di atas Rp500.000.000 30% 

*) Tidak memiliki NPWP tarif pajak lebih tinggi 20% 

 
 

Tarif PPh Pasal 26 

Untuk orang pribadi wajib pajak luar negeri pengenaan tarif berbeda dengan orang pribadi 

wajib pajak dalam negeri. Tarif sebesar 20% dari penghasilan bruto. 

 
CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21 

- Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap 

Tn. Ahmad merupakan pegawai tetap di Perusahaan “T”. Gaji yang diterima Tn. Ahmad 

setiap bulan sebesar Rp6.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Tn 

Ahmad sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Hitunglah PPh terutang yang harus 

ditanggung Tn. Ahmad pada tahun tersebut! 

Penyelesaian: 
 

 
Gaji sebulan 

Pengurangan: 

 Rp6.500.000 

Biaya Jabatan 5% x Rp6.500.000 Rp 325.000 

Iuran Pensiun  Rp 200.000 – 

Penghasilan Neto Sebulan Rp5.975.000 

Penghasilan Neto Setahun (x12) Rp71.700.000 

PTKP (K/1) 

Wajib Pajak : Rp54.000.000 

Menikah : Rp 4.500.000 

1 Tanggungan : Rp 4.500.000 + 

Rp63.000.000 - 

Penghasilan Kena Pajak Rp  8.700.000 
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PPh Terutang Pasal 21 

5% x Rp8.700.000 = Rp435.000 

PPh Terutang Sebulan (:12) Rp  36.250 

 
 

- Perhitungan PPh Pasal 21 

Sindy adalah pegawai sebuah perusahaan yang berdiri di Jakarta, belum menikah. Ia 

memperoleh gaji sebulan Rp11.000.000. Perusahaan tersebut juga mengikuti program 

BPJS Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan dan Premi jaminan Kematian dibayar 

oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,45% dan 0,23% dari gaji. Sindy 

menanggung iuran pensiun sebesar Rp200.000 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% 

dari gaji. Hitunglah PPh terutang yang harus ditanggung Sindy pada tahun tersebut! 

Penyelesaian: 

Penghasilan Bruto 
 

Gaji sebulan R11.000.000 

Penambahan:  

Premi jaminan Kecelakaan Rp 49.500 

Premi Jaminan Kematian Rp 25.300 + 

Jumlah Penghasilan bruto 

Pengurangan: 

Rp11.074.800 

Biaya Jabatan 5% x Rp11.074.800 Rp 500.000 

Iuran Pensiun Rp 200.000 

Jaminan Hari Tua Rp 220.000 - 

Penghasilan Neto Sebulan Rp10.154.800 

Penghasilan Neto Setahun (x12) Rp121.857.600 

PTKP  

Wajib Pajak  Rp 54.000.000 - 

Penghasilan Kena Pajak Rp 67.857.600 

 
 

PPh Terutang Pasal 21 

  

5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000 

15% x Rp17.857.600 = Rp2.678.640+ 

  Rp5.178.640 

PPh Terutang Sebulan (:12) Rp 431.553 



33 

PERPAJAKAN 

 

 

 

 

CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 26 

 
 

Mrs Merry berstatus sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan (K/2). Ia adalah subjek pajak 

luar negeri yang mendapatkan imbalan jasa konsultan dari Perusahaan Multi Jaya, Jakarta. 

Martha bekerja diperusahan tersebut selama 172 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan 

mendapatkan gaji sebesar $2.000 sebulan (Kurs Menteri keuangan Rp14.973 per $1) 

Penyelesaian: 

PPh terutang Pasal 26 

= 20% x (2.500 x Rp14.973) 

= 20% x Rp29.946.000 

= Rp5.989.200 
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LATIHAN SOAL 3 

Kerjakan soal dibawah ini! 

1. Tn. Budi adalah pegawai tetap yang bekerja di PT “J” sebagai seorang teknisi, sudah 

menikah dan memiliki 4 orang anak. Ia mendapatkan gaji sebulan sebesar Rp8.000.000. 

Perusahaan tersebut mengikuti program pensiun karyawan dengan membayar iuran 

pensiun untuk setiap karyawan ke dana pensiun sebesar Rp300.000 setiap bulannya, 

sedangkan masing-masing karyawan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. 

Hitunglah PPh Terutang Tn Budi! 

2. Yulita adalah seorang manajer Perusahaan “Z”, berstatus belum menikah. Ia memperoleh 

gaji sebulan Rp15.000.000. Perusahaan tersebut juga mengikuti program BPJS 

Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan dan Premi jaminan Kematian dibayar oleh 

pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,65% dan 0,45% dari gaji. Perusahaan juga 

membayar iuran jaminan hari tua sebesar 0,53% dari gaji. Yulita menanggung iuran 

pensiun sebesar Rp200.000 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji. Hitunglah 

PPh terutang yang harus ditanggung Yulita! 

3. Tn. Abi berstatus sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja sebagai 

pegawai tidak tetap dan mendapatkan upah bekerja selama 25 hari sebesar 

Rp350.000/hari. Berapakah PPh Terutang Tn. Abi! 

4. Martha adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan kontraktor, Banyuwangi. Ia sudah 

menikah dan memiliki 2 orang anak. Martha mendapatkan gaji bulanan sebesar 

Rp6.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Perusahaan tersebut juga 

memberikan uang lembur (overtime) sebesar Rp3.000.000. Berapakah PPh Terutang 

Martha! 
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 

 

PENDAHULUAN 

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara 

pemerintah sehubungan dengan penyerahan barang, badan-badan tertentu, baik badan 

pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha 

lainnya serta wajib pajak badan tertentu untuk memungut dari pembeli atas penjualan barang 

yang tergolong sangat mewah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan. 

 
DASAR HUKUM 

1. Diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh Pasal 

22) 

2. PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor 

atau kegiatan usaha di bidang lain. 

3. PMK Nomor 92/PMK.03/2019 revisi kedua PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang 

wajib pajak badan tertentu sebagai pemungutan pajak penghasilan dari pembeli atas 

penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

 
PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas: 

a) Impor barang. 

b) Ekspor Komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam yang 

dilakukan oleg eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam 

perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya. 

2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak 

pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan 

lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. 

3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang 

dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP). 

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang 

diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran 
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atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung (LS). 

5. Badan Usaha Tertentu: 

a) Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. 

b) Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi oleh Pemerintah 

melalui pengalihan saham negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainya. 

c) Badan usaha tertentu yang dimilki secara langsung oleh BUMN, antara lain: PT Pupuk 

Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk 

Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Seluler, PT 

Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, 

PT Elnusa Tbk., PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya 

Beton Tbk., PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT 

Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas 

Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI 

Syariah dan PT Bank BNI Syariah. 

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk 

keperluan kegiatan usahanya. 

6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri 

baja, industri otomotif dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada 

distributor di dalam negeri 

7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importir 

umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 

8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan 

bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas. 

9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, 

peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk 

keperluan industrinya atau ekspornya. 

 
TARIF PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 

Adapun tarif/ besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus diketahui, antara 

lain: 
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No Objek Pajak Tarif Pengenaan PPh Pasal 22 

1 Impor Barang: 

a)  Barang Tertentu yang tercantum di 

Lampiran I PMK No.34/PMK.010/2017 

 
10% 

 
10% dari nilai impor 

b) Barang tertentu lainnya yang tercantum di 

Lampiran II PMK No.34/PMK.010/2017. 
7,5% 7,5% dari nilai impor 

c)  Kedelai, gandum dan tepung terigu 

(menggunakan API) 
0,5% 0,5% dari nilai impor 

d) Barang selain huruf a, b dan c 

(menggunakan API) 
2,5% 2,5% dari nilai impor 

e) Barang selain huruf a, b dan c ( tidak 

menggunakan API) 
7,5% 7,5% dari nilai impor 

f) Barang yang tidak dikuasai 7,5% 7,5% dari harga jual lelang 

2 Ekspor komoditas tambang batubara, mineral 

logam dan bukan oleh eksportir 
1,5% 1,5% dari nilai ekspor 

3 Pembeliaan barang oleh bendahara 

pemerintah dan KPA 
1,5% 

1,5% dari harga pembeliaan 

*) belum termasuk PPN 

4 Penjualan kepada distributor didalam negeri 

oleh badan usaha: 

a) Penjualan jenis semen 

 

 

0,25% 

 

 

0,25% dari DPP PPN 

b) Penjualan kertas 0,25% 0,1% dari DPP PPN 

c) Penjualan baja 0,1% 0,25% dari DPP PPN 

d) Penjualan semua jenis kendaraan bermotor 

roda dua atau lebih 
0,45% 

 

0,45% dari DPP PPN 

e) Penjualan semua jenis obat 0,3% 0,3% dari DPP PPN 

5 Penjualan oleh produsen/importir: 

a) Bahan bakar minyak: 

  

Penjualan kepada stasiun bahan bakar 

umum  yang  menjual  bahan  bakar  minyak 

yang dibeli Pertamina atau anak perusahaan 

 
0,25% 

 
0,25% dari penjualan 

*) Tidak termasuk PPN 

 Penjualan kepada stasiun bahan bakar 

umum yang menjual bahan bakar minyak 

yang   dibeli   selain   Pertamina   atau  anak 

 
0,3% 

 
0,3% dari penjualan 

*) Tidak termasuk PPN 
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 perusahaan   

Penjualan kepada pihak lain selain huruf a 

dan b 
0,3% 

0,3% dari penjualan 

*) Tidak termasuk PPN 

b) Bahan bakar gas 
0,3% 

0,3% dari penjualan 

*) Tidak termasuk PPN 

c) Pelumas 
0,3% 

0,3% dari penjualan 

*) Tidak termasuk PPN 

6 Pembeliaan bahan bakar untuk keperluan 

industri atau ekspor dari industri 
0,25% 

0,25% dari harga pembeliaan 

*) Tidak termasuk PPN 

7 Penjualan emas batangan oleh produsen 
0,45% 

0,45% dari harga pembeliaan 

*) Tidak termasuk PPN 

8 Penjualan barang yang tergolong sangat 

Mewah 
5% 

5% dari harga barang 

*) Tidak termasuk PPN 

 

Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP pengenaan tarif lebih tinggi yaitu 100% daripada 

wajib pajak yang mempunyai NPWP. 

 
DIKECUALIKAN DALAM PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. 

2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan 

Nilai, antara lain: 

a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia 

berdasarkan asas timbal balik. 

b) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam 

peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan 

bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta 

para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 

c) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan 

atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. 

d)  Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain 

semacam itu yang terbuka untuk umum. 
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e) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

f) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. 

g) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. 

h) Barang pindahan. 

i) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang 

kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

kepabeanan 

j) Barang yang di impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan 

untuk kepentingan umum. 

k) Persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang 

diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 

l) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan 

pertahanan dan keamanan negara. 

m) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN). 

n)  Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama serta buku- 

buku ilmu pengetahuan lainnya. 

o)  Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan 

penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan 

suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang 

diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan 

Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional 

atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya. 

p) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat 

keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan 

digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta 

peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak 

yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan 

dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada 

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional. 

q) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta 

prasarana yang di impor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana 

prekeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian 

umum dan komponen atau bahan yang di impor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan 
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usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk 

pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta 

prasarana perkeretaapian yang digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana 

perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian 

umu. 

r) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau 

TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia 

yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh 

Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan 

atau TNI. 

s) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 

t) Barag untuk kegiatan usaha panas bumi. 

3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor 

kembali. 

4. Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian 

diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk 

keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

5. Berikut ini pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, berkenaan dengan: 

a) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah dan Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat 

Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA yang jumlahnya paling banyak 

Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 

b)  Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN) yang jumlahnya paling 

banyak Rp10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 

c) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda- 

benda pos serta pemakaian air dan listrik. 

d) Pembayaran untuk minyak bumi, gas bumi dan/atau produk sampingan dari kegiatan 

usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari: 

1) Kontraktor yang melakukan ekspolarasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja 

sama. 

2) Kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan 

kontrak kerja sama. 
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3) Trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan 

kontrak kerja sama 

e) Pembayaran untuk pembeliaan panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan 

kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi. 

f) Pembeliaan bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan 

dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan 

industri atau ekspor oleh bdan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling 

banyak Rp20.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa 

pajak. 

g) Pembeliaan batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang 

pribadi pemegang ijin usaha pertambangan yang telah dipungut pajak penghasilan 

pasal 22 atas pembeliaan barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan 

usaha oleh BUMN dan badan usaha tertentu. 

6. Pembayaran untuk pembeliaan barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). 

7. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari 

emas untuk tujuan ekspor. 

8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, 

Agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek dan importir umum kendaraan 

bermotor, yang telah dikenai pemungutan PPh Pasal 22 termasuk barang yang tergolong 

mewah. 

9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan 

yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia. 

10. Pembeliaan gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah. 

11. Pembeliaan gabah dan/atau berasa oleh perusahaan umum badan urusan logistik (Perum 

BULOG). 

12. Pembeliaan bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan 

stabilisasi harga pangan oleh Perum BULOG atau BUMN lain yang mendapatkan 

penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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TERUTANGNYA PPh PASAL 22 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat 

pembayaran Bea Masuk. 

Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk pembeliaan barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA 

(Kuasa Pengguna Anggaran), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Surat Perintah Membayar 

dan pembeliaan barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan usaha oleh badan usaha milik 

negara tertentu dan Bank BUMN, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 

Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk penjualan hasil produksi industri semen, kertas, baja, 

otomotif, farmasi dan penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM dan importir, 

terutang dan dipungut pada saat penjualan. 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan 

pelumas, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembeliaan bahan-bahan dari pedagang pengumpul, terutang 

dan dipungut pada saat pembeliaan. 

 
CONTOH SOAL PPh PASAL 22 

 
 

1. Perhitungan atas pembeliaan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi atas pembeliaan komputer 

pada Toko Centercom sebesar Rp250.000.000. Harga tersebut tidak termasuk PPN. 

Hitunglah beban pajak terutang PPh Pasal 22! 

Penyelesaian: 

PPh Pasal 22 = 1,5% x Rp250.000.000 

= Rp3.750.000 

Jadi, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi 

sebesar Rp3.750.000 

 
2. Perhitungan atas Impor 

PT. Alvania melakukan impor barang dari Jerman dengan cost USD5.000. Perusahaan 

tersebut sudah memiliki API. Terdapat biaya asuransi dan biaya angkut barang dari 

Jerman ke Indonesia masing-masing sebesar 0,7% dan 10% dari harga faktur. Adapun Bea 

Masuk sebesar 15% dai CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menkeu adalah USD1=Rp13.000 

sedangkan oleh BI USD1= Rp 10.500/ $. Hitungnya besar beban PPh 22? 

Penyelesaian: 



43 

PERPAJAKAN 

 

 

 

Cost USD5.000 x Rp13.000 Rp65.000.000 

Biaya Asuransi (Insurance) 0,7% x Rp65.000.000 Rp 455.000 

Biaya Angkut (Freight) 10% x R65.000.000 Rp 6.500.000 + 

CIF  Rp71.955.000 

Bea Masuk 15% x Rp71.955.000 Rp10.793.250 + 

Nilai Impor  Rp82.748.250 

PPh Pasal 22 2,5% x Rp82.748.250 Rp 2.068.706 
 

 

*) Barang yang diimpor ternasuk kedalam barang selain huruf a dan b, tarif 2,5% 

3. Perhitungan atas transaksi Badan Usaha Tertentu 

PT. Kimia Farma Trading & Distribution melakukan transaksi penjualan kepada PT. Sehat 

Sejahtera. Penjualan tersebut berupa pembeliaan obat, dengan harga total Rp900.000 

(Termasuk PPN). 

Penyelesaian: 

PPh Pasal 22 

DPP = (100 : 110) x Rp990.000 

= Rp900.000.000 

PPh Pasal 22 = 0,3% x Rp900.000.000 

= Rp2.700.000 

Jadi, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution 

sebesar Rp2.700.000 
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LATIHAN SOAL 4 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. PT. Dwika Jaya melakukan impor barang dari Hongkong dengan cost USD3.000. 

Perusahaan tersebut tidak memiliki API. Terdapat biaya asuransi dan biaya angkut barang 

dari Jerman ke Indonesia masing-masing sebesar 0,9% dan 12% dari harga faktur. Adapun 

Bea Masuk sebesar 20% dai CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menkeu adalah 

USD1=Rp13.500 sedangkan oleh BI USD1= Rp 11.000/ $. Hitungnya besar beban PPh 

22? 

2. Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan transaksi atas pembeliaan furniture 

pada Toko ABC sebesar Rp500.000.000. Harga sudah termasuk PPN sebesar 10%. 

Hitunglah beban pajak terutang PPh Pasal 22! 

3. PT. Semen Padang melakukan transaksi penjualan kepada PT. Griya Jaya. Penjualan 

tersebut berupa pembeliaan semen, dengan harga total Rp820.000.000 (Tidak termasuk 

PPN). Hitunglah beban pajak terutang PPh Pasal 22! 

4. Pada Juli 2019, PT. Pupuk Kalimantan Timur melakukan transaksi pembayaran kepada 

PT. Bumi Abadi. Transaksi tersebut adalah pembelian barang dengan harga total 

Rp9.500.000 (Termasuk PPN senilai 10%). Hitunglah beban pajak terutang PPh Pasal 22! 
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

 

 

 
PENDAHULUAN 

Peraturan perundang-undangan perpajakan, salah satunya mengatur tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 23 yang merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh 

Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau 

penyelenggara kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, PPh 

Pasal 23 terutang pada saat akhir bulan dilakukannya pembayaran atau berkaitan dengan 

penghasilan yang bersangkutan. 

 
PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

Adapun pihak-pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23, antara lain: 

1. Badan Pemerintah. 

2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri. 

3. Penyelenggara Kegiatan. 

4. Bentuk Usaha Tetap. 

5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. 

6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, yaitu: 

a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT 

tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas. 

b) Orang Pribadi, menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas 

pembayaran berupa sewa. 

 
OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

Penghasilan yang nantinya dipotong PPh Pasal 23, antara lain: 

1. Dividen. 

2. Bunga ternasuk premium, diskonto dan imbalan yang berkaitan dengan jaminan 

pengembalian utang. 

3. Royalti. 

4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

Pasal 21 yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
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5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan 

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat 2 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan 

dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagimana dalam PPh 

Pasal 21. 

 
YANG DIKECUALIKAN DALAM PEMOTONGAN PPh PASAL 23 (BUKAN OBJEK 

PPh PASAL 23) 

Terdapat Penghasilan yang dikecualikan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, 

antara lain: 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak 

opsi. 

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib 

Pajak dalam Negeri, BUMN atau BUMD, dari penyertaaan modal pada Badan Usaha  

yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat, sebagai berikut: 

a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

b) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD menerima dividen, kepemilikan saham 

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang 

disetor. 

4. Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak 

terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk 

pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 

5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 

6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang 

berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha tersebut adalah 

perusahaan pembiayaan yang sudah mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan. 

 
TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

Tarif yang sudah ditentukan dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur pada Undang-Undang 

No.36 Tahun 2008, antara lain: 

1. Tarif sebesar 15% dihitung dari jumlah bruto, nantinya akan dikenakan atas penghasilan 

berupa: 
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a) Dividen. 

b) Bunga ternasuk premium, diskonto dan imbalan yang berkaitan dengan jaminan 

pengembalian utang. 

c) Royalti. 

d) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

2. Tarif  sebesar  2%  dihitung  dari  jumlah   bruto   tidak   termasuk  PPN, nantinya akan 

dikenakan atas penghasilan berupa: 

a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan 

penghasilan lain yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. 

b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 

konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagimana 

dimaksud dalam PPh Pasal 21. Jasa tersebut,yakni: 

1) Jasa penilai (appraisal). 

2) Jasa aktuaris. 

3) Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan. 

4) Jasa hukum. 

5) Jasa arsitektur. 

6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape. 

7) Jasa perancang (design). 

8) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), 

kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. 

9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas 

bumi (migas). 

10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan 

penambangan minyak dan gas bumi (migas). 

11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. 

12) Jasa penebangan hutan. 

13) Jasa pengolahan limbah. 

14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services). 

15) Jasa perantara dan/atau keagenan. 

16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh 

Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan 

Efek Indonesia (KPEI). 
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17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian 

Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

18) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara. 

19) Jasa mixing film. 

20)  Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, 

pamphlet, baliho dan folder. 

21)  Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk 

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. 

22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website. 

23) Jasa internet termasuk sambungannya. 

24)  Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau 

program. 

25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau 

TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di 

bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi. 

26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, 

AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang 

ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi 

sebagai pengusaha konstruksi. 

27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara. 

28) Jasa maklon. 

29) Jasa penyelidikan dan keamanan. 

30) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. 

31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau 

media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan. 

32) Jasa pembasmian hama. 

33) Jasa kebersihan atau cleaning service. 

34) Jasa sedot septic tank. 

35) Jasa pemeliharaan kolam. 

36) Jasa katering atau tata boga. 

37) Jasa freight forwarding. 

38) Jasa logistik. 

39) Jasa pengurusan dokumen. 
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PPh Pasal 23 = Tarif x Jumlah Bruto 

40) Jasa pengepakan. 

41) Jasa loading dan unloading. 

42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau 

insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis. 

43) Jasa pengelolaan parkir. 

44) Jasa penyondiran tanah. 

45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan. 

46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit. 

47) Jasa pemeliharaan tanaman. 

48) Jasa pemanenan. 

49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau 

perhutanan. 

50) Jasa dekorasi. 

51) Jasa pencetakan/penerbitan. 

52) Jasa penerjemahan. 

53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang- 

Undang Pajak Penghasilan. 

54) Jasa pelayanan kepelabuhanan. 

55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa. 

56) Jasa pengelolaan penitipan anak. 

57) Jasa pelatihan dan/atau kursus. 

58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM. 

59) Jasa sertifikasi. 

60) Jasa survey. 

61) Jasa tester, dan 

62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

 
PERHITUNGAN PPh PASAL 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini 
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CONTOH SOAL 

1. Transaksi atas dividen 

PT “AAA” merupakan perseroan terbatas yang didirikan wilayah Jakarta. Pada akhir 

tahun 2019, perusahaan tersebut membagikan dividen kepada para pemegang saham, 

dengan data sebagai berikut: 

No Pemegang Saham Penyertaan Jumlah Dividen 

1 PT. “Q” 27% Rp1.500.000.000 

2 PT. “B” 21% Rp 900.000.000 

3 Koperasi 5% Rp 150.000.000 

 
Penyelesaian: 

PT. “Q” 

PPh Pasal 23 = NIHIL (Penghasilan dikecualikan dalam pemotongan PPh Pasal 23) 

 
 

PT “B” 

PPh Pasal 23 = 15% x Rp900.000.000 

= Rp135.000.000 

Jadi, yang dipotong PT “AAA” sebesar Rp135.000.000 

Koperasi 

PPh Pasal 23 = NIHIL (Penghasilan dikecualikan dalam pemotongan PPh Pasal 23) 

 
 

2. FlowerFresh merupakan usaha dibidang wedding. Mereka sudah menandatangani kontrak 

dengan Hotel Baru, berkaitan dengan jasa katering dan jasa dekorasi. Nilai kontrak yang 

disetujui antara kedua belah pihak sebesar Rp30.000.000 untuk jasa katering dan 

Rp20.000.000 untuk jasa dekorasi. Hitunglah besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong oleh 

Hotel Baru 

Penyelesaian: 

PPh Pasal 23 = 2% x Rp30.000.000 

= Rp600.000 

 
 

PPh Pasal 23 = 2% x Rp20.000.000 

= Rp400.000 

Jadi, yang dipotong oleh Hotel Baru sebsar Rp1.000.000 
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LATIHAN SOAL 5 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. PT X merupakan perseroan terbatas yang didirikan dan bertempat tinggal di wilayah 

Jakarta. Pada akhir tahun 2019, perusahaan tersebut membagikan dividen kepada para 

pemegang saham, antara lain Tn. Firmansyah dengan penyertaaan saham 15% dan 

jumlah dividen sebesar Rp2.000.000.000, Yayasan Pelita Sehat dengan penyertaan 

saham 12% dan jumlah dividen sebesar Rp1.700.000.000, PT. Sinar dengan 

penyertaan saham 23% dan jumlah dividen Rp3.500.000.000. Hitunglah PPh Pasal 23 

terutang yang harus dipotong PT X! 

2. CV. Niaga ingin memproduksi aneka Frozen Food. Oleh sebab itu, CV. Niaga 

menyewa bangunan dalam jangka waktu 5 tahun dan menyewa sebuah mesin 

pengemas otomatis kepada Tn. Wijaya. Nilai sewa yang dikeluarkan oleh CV. Niaga 

sebesar Rp300.000.000 untuk sewa bangunan dan Rp40.000.000 untuk sewa mesin 

pengemas. Hitungnya PPh Pasal 23 pada tahun tersebut! 

3. CV Prima meminta jasa perawatan AC kepada Tn. Andi, dengan nilai jasa sebesar 

Rp150.000 per 1 kali perawatan. Jasa perawatan AC tersebut sudah dilakukan Tn. 

Andi sebanyak 3 kali. Hitunglah besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23! 

4. Indo Group berulang tahun yang ke 23, menyelenggarakan kegiatan dengan 

memberikan hadiah atau penghargaan kepada para konsumen dan perusahaan yang 

bekerja sama dengan Indo Group. Total hadiah yang nantinya dikeluarkan sebesar 

Rp900.000.000. Ibu. Trina menjadi salah satu konsumen penerima hadiah dengan nilai 

Rp200.000.000, selanjutnya PT. Fista juga menerima hadiah atau penghargaan sebesar 

Rp700.000.000. Hitunglah besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong Indo 

Group! 
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PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN 

ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) 

 

 
PENDAHULUAN 

Peraturan Perundang-undangan salah satunya yang mengatur tentang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diterbitkan terakhir dalam UU No.42 Tahun 

2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak (BKP), 

jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan secara bertingkat pada setiap rantai produksi dan 

distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung, karena beban pajaknyaa dialihkan kepada 

pihak lain. 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) adalah pajak yang dikenakan atas barang 

yang tergolong barang mewah, lebih lengkapnya diatur dalam peraturan perpajakan. Disisi 

lain, PPn BM akan dibebankan pada Pengusaha Kena Pajak atau produsen yang 

menghasilkan atau mengimpor barang yang tergolong mewah. 

 
BARANG KENA PAJAK (BKP) 

Pengertian 

a) Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau 

barang tidak bergerak. 

b) Barang tidak tidak berwujud , antara lain: Hak atas Merk Dagang, Hak Cipta dan Hak 

Paten. 

Pengecualian BKP 

Adapun Pengecualian Barang Kena Pajak yang diatur dalam Pasal 4A, antara lain: 

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang didapatkan langsung dari sumber 

barang tersebut. Misal: minyak mentah, gas bumi (tidak termasuk elpiji), panas bumi, 

asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batubara sebelum diproses menjadi 

briket, biji besi, biji timah, biji emas dan biji tembaga. 

2. Barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. 

Contohnya: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar tanpa diolah, telur, 

susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. 

3. Makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan 

semacamnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau 
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tidak. Termasuk di dalamnya makanan dan minuman yang diserahkan pengusaha jasa tata 

boga atau katering. Objek tersebut tidak dikenakan PPN dimaksudkan agar tidak ada 

pemungutan pajak ganda karena objek ini merupakan objek pajak daerah. 

4. Uang, surat berharga, dan emas batangan. 

 
 

JASA KENA PAJAK (JKP) 

Pengertian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Jasa adalah setiap kegiatan 

pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu 

barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan 

untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk 

dari pemesan. 

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan 

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak. 

 

Pengecualian JKP 

Adapun Pengecualian Barang Kena Pajak yang diatur dalam Pasal 4A, antara lain: 

1. Jasa pelayanan kesehatan medik yang meliput: 

a) Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. 

b) Jasa dokter hewan. 

c) Jasa ahli kesehatan (ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi). 

d) Jasa kebidanan/dukun bayi. 

e) Jasa paramedis dan perawat 

f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan 

sanatorium. 

g) Jasa psikolog dan psikiater, serta 

h) Jasa pengobatan termasuk yang dilakukan oleh paranormal. 

2. Jasa pelayanan sosial yang meliputi: 

a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo. 

b) Jasa pemadam kebakaran. 

c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan. 

d) Jasa lembaga rehabilitasi. 

e) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium, dan 

f) Jasa di bidang olahraga kecuali yang sifatnya komersial. 



54 

PERPAJAKAN 

 

 

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko yang meliputi jasa pengiriman surat dengan 

menggunakan perangko tempel atau cara lainnya untuk menggantikan perangko tempel. 

4. Jasa keuangan yang meliputi: 

a) Jasa menghimpun dana dari masyarakat seperti giro, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan. 

b) Jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain 

menggunakan surat, sarana telekomunikasi, dan sebagainya. 

c) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah, 

berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan 

pembiayaan konsumen. 

d) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai dalam berbentuk 

syariah dan fidusia. 

e) Jasa penjaminan. 

5. Jasa asuransi yang dimaksud adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, 

asuransi jiwa, dan reasuransi. Tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen 

asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. 

6. Jasa keagamaan, seperti jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau 

dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang 

keagamaan. 

7. Jasa pendidikan yang meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan umum,kejuruan 

pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan 

akademik, profesional, dan jasa penyelanggaraan pendidikan luar sekolah. 

8. Seluruh jenis jasa kesenian dan hiburan. 

9. Seluruh jenis jasa penyiaran baik radio maupun televisi yang tidak bersifat iklan, dibiayai 

oleh sponsor, dan/atau bertujuan komersial. 

10. Jasa tenaga kerja yang meliputi: 

a) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja 

b) Jasa tenaga kerja itu sendiri, dan 

c) Jasa penyedia tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak 

bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. 

11. Jasa perhotelan yang meliputi: 

a) Jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya. 

b) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 
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12. Jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, seperti pemberian izin mendirikan 

bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian NPWP, dan pembuatan KTP. 

13. Jasa penyediaan tempat parkir yang meliputi: penyedia jasa tempat parkir yang dilakukan 

oleh pemilik tempat parkir dan pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan 

dipungut bayaran. 

14. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. 

15. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 

16. Jasa boga dan katering. 

 
 

YANG TERMASUK OBJEK PPN 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah 

pabean dilakukan oleh Pengusaha. 

2. Impor BKP. 

3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean. 

4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang dinikmati dalam daerah paban. 

5. Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). 

 

PENGUSAHA KENA PAJAK 

Menurut peraturan perundang-undangan nomor 42 tahun 2009, Pengusaha adalah orang 

pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 

menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 

perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan 

usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang 

tersebut. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila 

selama satu tahun buku peredaran bruto sudah melebihi Rp4.800.000.000. Adapun 

pengecualian kewajiban Pengusaha Kena Pajak, antara lain: 

1. Pengusaha kecil. 

2. Pengusaha yang menyerahkan barang dan/atau jasa tidak dikenakan PPN. 
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PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 

PPnBM akan dikenakan terhadap: 

1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha dalam 

menghasilkan barang tersebut didaerah pabean dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya. 

2. Impor barang yang tergolong mewah. 

Tidak memperhatikan siapa yang mengimpor serta tidak memperhatikan apakah impor 

barang tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. 

 
Pasal 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa atas penyerahan BKP 

yang tergolong mewah oleh produsen atau impor BKP yang tergolong mewah, di samping 

dikenakan PPN, akan dikenakan juga PPn BM dengan pertimbangan bahwa: 

1. Adanya keseimbangan pembebanan pajak. 

2. Adanya Pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. 

3. Adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. 

4. Perlu adanya batasan untuk suatu barang yang termasuk BKP tergolong mewah,antara 

lain: 

a) Bukan barang kebutuhan pokok. 

b) Barang dikonsumsi masyarakat tertentu. 

c) Barang umumnya dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat berpenghasilan 

tinggi. 

d) Barang dikonsumsi untuk menunjukan status. 

 
 

TARIF 

 
 

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
 

Tarif PPN Keterangan 

10% Penyerahan dalam negeri 

0% Ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud 

dan ekspor jasa kena pajak 

Min 5% dan max 15% Pada ayat 1 diatur oleh peraturan pemerintah 
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2. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) 

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah ditetapkan sebesar: 

Tarif PPnBM Keterangan 

10% Tarif paling rendah 

125% Tarif paling tinggi 

0% Atas ekspor BKP yang tergolong mewah 

 

 
CONTOH PERHITUNGAN PPN 

Sejak tahun 2015, PT.ABC sudah dikukuhkan sebagai PKP. Pada tahun 2019 melakukan 

transaksi kepada PT. “X” sebesar Rp200.000.000. Hitunglah PPN yang terutang? 

Penyelesaian: 

10% x Rp200.000.000 = Rp20.000.000 

 
 

PPN yang terutang sebesar Rp20.000.000 merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. 

ABC (Penjual). Sedangkan bagi PT “X”(Pembeli) merupakan Pajak Masukan. 

 
CONTOH PERHITUNGAN PPnBM 

Pengusaha Kena Pajak “C” sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan 

harga jual Rp150.000.000. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan 

tarif PPn BM sebesar 50%. Bagaimana perhitungan pajak yang harus dipungut? 

Penyelesaian: 
 

PPN 10% x Rp150.000.000 =Rp15.000.000 

PPn BM 50% x Rp150.000.000 =Rp75.000.000 

 

 

 
MEKANISME KREDIT PAJAK 

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 

Sejak tahun 2015, PT. KEY telah dikukuhkan sebagai PKP. Pada tahun 2019, mempunyai 

transaksi sebagai berikuti: Melakukan pembeliaan bahan baku untuk produksi dengan harga 

Rp100.000.000, membeli bahan penolong Rp40.000.000 dan melakukan penjualan produk 

dengan harga Rp200.000.000 (Tarif 10%). Hitunglah PPN PT. KEY yang disetorkan ke kas 

negara? 
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Penyelesaian: 

Perhitungan PPN: 

Jumlah Pajak Keluaran Rp20.000.000 

Jumlah Pajak Masukan Rp14.000.000 - 

PPN kurang bayar Rp 6.000.000 

 
 

Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan kekas negara 

senilai Rp6.000.000 
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LATIHAN SOAL 6 

Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Bagaimana jika perederan bruto dalam satu tahun pajak tidak melebihi batas, apakah PKP 

harus dilakukan pencabutan! Jelaskan 

2. Jelaskan perbedaan PPN dan PPh! 

3. Menurut saudara, Apakah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPn BM) merupakan jenis pajak yang berbeda? Jelaskan! 

4. Pengusaha X telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2017. Adapun kegiatan usaha 

yang dilakukan di tahun 2019,antara lain: Melakukan pembeliaan bahan baku untuk proses 

produksi senilai Rp100.000.000, membeli bahan lain-lain dari pabrikan senilai 

Rp100.000.000 dan menyerahkan hasil produksinya dengan harga jual Rp70.000.000. 

Hitunglah PPN terutang! 

5. Pengusaha Kena Pajak “J” sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya 

dengan harga jual Rp550.000.000. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong 

mewah dengan tarif PPn BM sebesar 75%. Bagaimana perhitungan pajak yang harus 

dipungut? 
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BEA MATERAI 

 

 

 
PENDAHULUAN 

Bea materai adalah pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat, diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 1985. Untuk pelaksanaan bea materai dikeluarkan sendiri Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. 

Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang 

memuat jumlah uang, seperti kuitansi dan dokumen yang bersifat perdata, seperti dokumen 

perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen 

kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. 

 
PENGERTIAN BEA MATERAI 

Adapun beberapa pengertian tentang bea materai yang diatur dalam dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 1 ayat (2), sebagai berikut: 

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang 

perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia. 

3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula 

parap, teraan atau cap tandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tanda lainnya 

sebagai pengganti tanda-tangan. 

4. Pemeteraian-kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh 

Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterai-nya belum dilunasi 

sebagaimana mestinya. 

5. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani 

permintaan pemeteraian kemudian. 

 
OBJEK DAN TARIF BEA MATERAI Rp3.000,00 

1. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 tetapi tidak lebih 

Rp1.000.000,00. 

a) Yang menyebutkan penerimaan uang. 
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b) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. 

c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. 

d) Yang berisi pengakuan bahwa utang yang seluruhnya atau sebagaian telah dilunasi atau 

diperhitungkan. 

2. Surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Jika 

nominal: 

a). Kurang dari Rp250.000,00, tidak terutang Bea Meterai . 

b). Lebih dari Rp250.000,00 tetapi tidak melebihi Rp1.000.000,00, terutang Bea Meterai. 

3. Cek, bilyet, atau giro dengan harga nominal berapapun. 

4. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominal lebih dari 

Rp250.000,00 tetapi tidak melebihi Rp1.000.000,00. 

 
OBJEK DAN TARIF BEA MATERAI Rp6.000,00 

1. Surat Perjanjian atau surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) 

yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, 

kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. 

2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 

3. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000,00 atau harga nominal yang 

dinyatakan dalam mata uang asing: 

a) Yang menyebutkan penerimaan uang. 

b) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. 

c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. 

d) Yang berisi pengakuan bahwa utang yang seluruhnya atau sebagaian telah dilunasi 

atau diperhitungkan. 

3. Surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Jika 

nominal lebih dari Rp1.000.000,00. 

4. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominal lebih dari 

Rp1.000.000,00. 

5. Surat-surat biasa dan surat kerumahtanggaan serta surat-surat yang semula tidak  

dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau 

digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula, yang akan digunakan sebagai alat 

pembuktian di muka pengadilan. 
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BUKAN TERMASUK OBJEK BEA MATERAI 

1. Dokumen yang berupa : 

a) Surat penyimpanan barang. 

b) Konosemen. 

c) Surat angkutan penumpang dan barang. 

d) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c. 

e) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. 

f) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. 

g) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai huruf f. 

2. Segala bentuk Ijazah. 

3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang 

ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk 

mendapatkan pembayaran itu. 

4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank. 

5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan 

dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank. 

6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. 

7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh 

bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. 

8. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pegadaian. 

9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun. 

 
SAAT TERUTANGNYA BEA MATERAI 

Saat terutangnya bea meterai adalah saat sebelum dokumen yang terutang bea meterai 

tersebut digunakan. Dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan saat 

terutangnya Bea Meterai adalah: 

1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. 

2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dan satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen 

dibuat. 

3. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. 
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Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang menerima atau pihak yang 

mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan 

lain. 

 
TATA CARA PELUNASAN BEA MATERAI 

1. Dengan menggunakan benda material yaitu: 

a) Meterai Tempel. 

b) Kertas Tempel. 

2. Cara pelunasan bea materai dengan cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan, yaitu: 

a) Pembubuhan tanda Bea Materai Lunas dengan menggunakan mesin teraan materai. 

b) Pembubuhan tanda Bea Materai Lunas dengan menggunakan teknologi percetakan. 

c) Pembubuhan tanda Bea Materai Lunas dengan menggunakan sistem komputerisasi. 

d) Pembubuhan tanda Bea Materai Lunas dengan menggunakan alat lain dan teknologi 

tertentu. 

 
DALUWARSA 

Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang- 

Undang Bea Meterai, daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal 

dokumen dibuat. 

 
PEMATERAIAN KEMUDIAN 

Adapun objek dalam pemateraian kemudian, antara lain: 

1. Dokumen yang semulai tidak terutang Bea Materai, namun akan digunakan sebagai alat 

pembuktian di muka pengadilan. 

2. Dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. 

3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. 

 
 

SANKSI 

Denda yang dikenakan apabila tidak atau kurang dilunasi Bea Materai, maka akan dikenakan 

sebesar 200%. 

Contoh Perhitungan: 

Tn. Ahmad melakukan pemateraian surat berharga yaitu wesel dengan nominal lebih dari 

Rp1.000.000,00. Karena kelalaian Tn. Ahmad menggunakan Bea Materai Rp3.000,00. Maka, 

denda yang harus dibayar oleh Tn. Ahmad adalah.... 
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Penyelesaian: 

Kurang bayar Bea Materai Rp3.000,00 

Denda 200% Rp6.000,00 + 

Yang harus dibayar Rp9.000,00 

 

 

 

 

LATIHAN SOAL 7 

Kerjakan soal di bawah ini! 

 
 

1. Bagaimana Mekanisme Pemateraian Kemudian! 

2. Ibu Shinta melakukan pemateraian surat berharga berupa promes dengan nominal lebih 

dari Rp1.000.000,00. Karena kelalaian Ibu Shinta belum menggunakan Bea Materai 

tersebut. Berapakah denda yang harus dibayar oleh Ibu Shinta? 

3. Apa saja yang termasuk bentuk ijazah dalam pengecualian objek Bea Materai! 

4. Jelaskan cara penggunaan benda materai! 
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PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 
 

Pajak Bumi dan Bangunan atau yang dikenal dengan sebutan PBB adalah pajak yang 

ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan 

sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunanya. Pajak Bumi dan 

Bangunan bisa dikatakan sebagai pajak yang memiliki sifat kebendaan, karena beban pajak 

memperhatikan sifat dari objek pajak, tanpa memperhatikan kondisi dari subjek pajaknya. 

 
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

1. Objek Bumi, meliputi: Permukaan bumi dan tubuh bumi 

2. Objek Bangunan, meliputi: Kontruksi teknik yang ditanamkan secara tetap pada tanah dan 

atau perairan di wilayah Republik Indonesia. 

Contoh: Tempat tinggal, gedung usaha, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dsb. 

 
 

Berdasarkan pada objek pajak, PBB dibagi menjadi lima bagian: 

1. Menurut peruntukan, misalnya : Persawahan, peternakan, perkebunan, perumahan, 

pertambangan dan perindustrian. 

2. Menurut sektor: 

- Sektor Pedesaaan dan perkotaan : Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, 

Objek Pajak Sektor Perhutanan dan Objek Pajak Sektor Pertambangan. 

- Sektor Pertambangan : Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang 

menjadi wilayah kerja atau wilayah kuasa penambangan. 

- Sektor Perkebunan : Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang 

diberikan hak guna usaha perkebunan. 

- Sektor Perhutanan : Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang 

diberikan hak penguasaan perhutanan. 
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3. Menurut Jenisnya, meliputi: Objek Pajak Umum dan Objek Pajak Khusus. 

 
 

BUKAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

Terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakaan Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain: 

1. Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, 

sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan. 

2. Digunakan untuk makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya. 

3. Merupakan hutan (lindung, suaka alam, wisata) taman nasional, tanah penggembalaan 

yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 

4. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik. 

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh 

Menteri Keuangan. 

 
SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara 

nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki 

bangunan, menguasai bangunan serta memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Dengan 

demikian subjek pajak harus membayar pajak dan sudah dikatakan sebagai wajib pajak. 

Dalam hal suatu objek, apabila belum jelas diketahui siapa yang menjadi wajib pajaknya, 

maka Dirjen Pajak dapat menentukan subjek pajak sebagaimana penjelasan tentang subjek 

pajak. 

 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PBB 

1. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang 

ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kakanwil Dirjen Pajak. NJOP merupakan 

harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Besarnya NJOP akan 

ditetapkan tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama 

Menteri Keuangan dengan mempertimbangan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota 

(Pemerintah Daerah) se-tempat. 

2. Besarnya NJOPTKP ditetapkan per-wilayah setingi-tingginya adalah Rp12.000.000,00 

untuk setiap wajb pajak. Untuk besarnya NJOPTKP PBB Pedesaaan dan Perkotaan paling 
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rendah sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak, akan ditentukan oleh masing- 

masing Pemerintah Kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. 

3. Tarif yang dikenakan untuk objek pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5% Sedangkan 

untuk tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% berdasarkan 

Peraturan Daerah masing-masing. 

4. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah besaran nilai pajak yang akan diberikan, NJKP ini 

merupakan bagian dari NJOP, jika nilai NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00, maka 

persentase NJKP sebesar 20%, namun jika NJOP nya lebih dari Rp1.000.000.000,00 maka 

persentase NJKP sebesar 40%. 

 
CARA MENGHITUNG PBB 

 
 

Pajak Bumi dan Bangunan = 

 

 

 

 

Tn. Wahyu mempunyai sebidang tanah dan bangunan. NJOP sebesar Rp35.000.000,00 dan 

NJOPTKP sebesar Rp12.000.000,00. Hitunglah besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Tn. 

Wahyu! 

Penyelesaian: 

PBB = 0,5% x 20% (Rp35.000.000,00 – Rp12.000.000,00) 

= Rp23.000 

 
 

PBB Pedesaan dan Perkotaan = Tarif Pajak x (NJOP – NJOPTKP) 

Tarif Pajak x NJKP 

0,5% x persentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP) 
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LATIHAN SOAL 8 

Kerjakan soal di bawah ini! 

 
 

1. Pak Dani memiliki rumah dengan luas bangunan 60 meter persegi yang yang berdiri di 

atas sebidang tanah seluas 90 meter persegi. Diketahui harga bangunan (rumah) tersebut 

adalah Rp2.000.000 per meter, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp3.000.000 per 

meter. Hitunglah PBB P2 terutang Pak Dani! 

2. Wajib pajak A mempunyai obyek pajak berupa: Tanah seluas 300 m2 dengan harga jual 

Rp. 200.000.000,-/m2, Bangunan seluas 300 m2 dengan nilai jual Rp. 450.000.000,-/m2, 

Taman seluas 100 m2 dengan nilai jual Rp. 70.000.000,-/m2. Hitunglah besarnya pokok 

pajak terutang ? 
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BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

 

 

 
PENDAHULUAN 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang dikenal dengan sebutan BPHTB 

merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak 

atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan hak 

atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta 

bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan 

bangunan. 

 
DASAR HUKUM 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 revisi dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kedua dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. 

 
OBJEK PAJAK BPHTB 

Objek Pajak BPHTB adakah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi: 

1. Pemindahan Hak karena: 

a) Jual beli. 

b) Tukar menukar. 

c) Hibah. 

d) Hibah wasiat. 

e) Waris. 

f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. 

g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. 

h) Penunjukan pembeli dalam lelang. 

i) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

j) Penggabungan usaha. 

k) Peleburan usaha. 

l) Pemekaran usaha. 

m) Hadiah. 
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2. Pemberian Hak Baru karena: 

a) Kelanjutan pelepasan hak. 

b) Di luar pelepasan hak. 

 
 

BUKAN OBJEK PAJAK BPHTB 

Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh: 

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik. 

2. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan 

guna kepentingan umum. 

3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 

dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan 

tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. 

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan 

tidak adanya perubahan nama. 

5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. 

6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 
 

SUBJEK PAJAK BPHTB 

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas Tanah dan atau 

Bangunan yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. 

 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF BPHTB 

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan 

sebesar: 

a) Jual beli adalah harga transaksi 

b) Nilai Pasar : Tukar menukar, Hibah, Hibah wasiat, Waris, Pemasukan dalam perseroan 

atau badan hukum lainnya, Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, Penunjukan 

pembeli dalam lelang, Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap, Penggabungan usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha dan Hadiah. 

c) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah 

Lelang. 

 
Jika NPOP tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b diatas atau NPOP lebih 

rendah daripada NJOP PBB berarti dasar pengenaan BPHTB memakai yang NJOP PBB. 
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(NPOP – NPOPTKP) x Tarif 

Besarnya NPOPTKP ditetapkan regional, besar kecilnya adalah Rp60.000.000,00 untuk 

setiap wajb pajak kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang 

diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk 

suami atau istri, NPOPTKP besar kecilnya adalah Rp300.000.000,00 secara regional yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah se-tempat. 

 
Besarnya tarif yang dikenakan dalam BPHTB adalah 5% (menggunakan tarif tunggal). 

 
 

CARA PERHITUNGAN BPHTB 
 

 

BPHTB = atau 
 

 

1. Pada tanggal 21 Januari 2019, Wajib Pajak B membeli tanah yang terletak di Kabupaten 

“KK”. NPOP sebesar Rp80.000.000,00. NJOP yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000,00 

dan NPOPTKP sebesar Rp60.000.000,00 secara regional. Maka BPHTB terutang Wajib 

Pajak B adalah 

Penyelesaian: 
 

NPOP  Rp80.000.000,00 

NPOPTKP  Rp60.000.000,00 - 

  Rp20.000.000,00 

BPHTB yang terutang = 5% x Rp20.000.000,00 

 = Rp1.000.000,00 

(NJOP – NPOPTKP) x Tarif 
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LATIHAN SOAL 9 

Kerjakan soal di bawah ini! 

 
 

1. Seorang anak memperoleh warisan dari ibunya berupa tanah beserta bangunan diatasnya 

dengan nilai pasar Rp500.000.000. Harga rumah tersebut menurut NJOP adalah 

Rp600.000.000. NJPOPTKP di wilayah tanah dan bangunan bersangkutan sebesar 

Rp300.000.000. Hitunglah besaran BPHTB yang terutang! 

2. Pada tanggal 20 Juli 2019 membeli tanah yang terletak di Kabupaten “X”. NPOP sebesar 

Rp40.000.000 dan NJOP sudah ditentukan adalah Rp50.000.000. Sedangkan NPOPTKP 

sebesar Rp60.000.000 per wajib pajak. Tentukan, BPHTB terutang! 

3. Pada tanggal 3 Januari 2020, Wajib Pajak C membeli tanah yang terletak di Kabupaten 

“J”. NPOP sebesar Rp90.000.000,00. NJOP yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 dan 

NPOPTKP sebesar Rp60.000.000,00 secara regional. Maka BPHTB terutang Wajib Pajak 

C adalah 
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