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KATA PENGANTAR 

Sasaran utarna buku ini adalah untuk memberikan pengertian secara umum 

dan lebih terarah kepada para pembaca, serta wawasan yang lebill luas dalam 

menerapkan peratwan perpajakan. 

Untuk mencapai sasaran di atas penulis menyusun buku ini berdasarkan 

sistematika berikut; pertama akan diuraikan mengenai latar belakang kenapa 

pemungutan pajak merupakan konsekwensi logis dalam hidup bermasyarakat, 

sistem apa yang diterapkan dalam proses pemungutan pajak, bagaimana suatu 

pemungutan mencerminkan suatu keadilan untuk kesejaheraan bangsa dan negara 

dengan mendasarkan diri pada teori dan azas-azas perpajakan yang sifatnya 

universal. Kemudian penulis akan menguraikan Ketentuan ~ m u m  Dan Tata Cara 

Perpajakan Di Indonesia yang meliputi pengertian-pengertian Nomor Pokok 

Wajib Pajak, Surat Pemberitat?uan Tahunan, Surat Tagillan Pajak dan aspek-aspek 

lainnya yang merupakan bagian dari Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak 

Formal. 

Untuk memberikan pengetahuan lebih jauh tentang pengertian dan jenis- 

jenis Pajak Negara, penulis akan menguraikan bagaimana mekanisme perhitungan 

setiap unsur Pajak Negara yang meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 

24,25 dan 26, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, serta 

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. 

Besar harapan penulis, buku ini dapat membantu para mahasiswa dan 

peminat masalah perpajakan dalam memahami masalah pajak dan hukum pajak. 

Penulis akan selalu mencoba untuk memperbaiki dan melengkapi buku ini 

sehingga dapat memenuhi harapan para pembaca Untuk itu saran dan kritik dari 

pembaca sangat penulis harapkan derni untuk kesempurnaan buku ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam praktek penghitungan pajak masih 

banyak contoh penghltungan yang belum termuat dalam buku ini. Namun 

demikian penulis berharap contoh-contoh yang ada dalarn buku ini akan 

memberikan gambaran umum yang cukup mernadai. 



Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Jurusan Ekonomi 

FIS UNP dan Ketua Project HEDS JICA atas kerjasamanya dalam penerbitan 

buku ini dan terima kasih yang sarna penulis ucapkan kepada semua pihak yang 

telah mendukung penulis dalarn menyelesaikan penulisan buku ini. 

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis 

mengharapkan segala saran dan tanggapan dari pernbaca untuk lebih 

meningkatkan kualitas isi dan penyajian buku ini. 

Padang, Oktober 2003 

Penulis 
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BAB I 

DASAR-DASAR HUKUM PAIAK 

1. Pengerbian Pajak 

Banyak para ahli dalarn bidang perpajakan yang memberikan 

pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak, walaupun demikian pengertian 

tersebut mempunyai makna atau tujuan yang sama. 

- Prof. DR Rachmad Soemitro, SH 

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari 

sektor partikelir ke sektor Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tirnbal balik {tegan prestatie) yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran 

umum. 

- D R  Soeparrnan Soernaharni Jaya 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukurn, guna menutupi biaya produksi 

barang-barang dan jasa kolekti f dalarn mencapai kesejahteraan mum. 

- Prof. Sindian Isa Djayadiningrat 

Pengettian pajak ialah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 

dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan - peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta . 

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, 

un tuk memelihara kesej ahteraan umum 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan 

tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai baikut: 



a. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara 

b. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh 

Pemerintah Daerah) berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individual oleh Pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah 

pembayaran pajak dengan kon tra prestasi secara individual). 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran Pemerintah yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk pernbiayaan 

public investment, sehingga tujuan yang utama dari panungutan pajak 

adalah sebagai surnber keuangan Negara. 

e. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. ' 

Disamping pemungutan berbagai macam pajak, Pemerintah masih 

melakukan berbagai pungutan lain, misalnya retribusi, sumbangan, bea dan 

cukai . 

Retribusi ialah Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan 

dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. 

Contoh: 1. Uang parkir 

2. Uang kuliah 

3. Retribusi pasar dan sebagainya 

Sumbangan ialah Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan 

yang ditujukan kepada golongan tertentu yang dimaksudkan untuk golongan 

tertentu pula. 

Bea dan cukai pada hakekabiya merupakan pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Pusat. Pungutan itu terdiri dari 2 (dua) macam yaitu: 

a. Bea yang terdiri dari b e -  masuk dan bea keluar. 

Bea masuk ialah: Bea yang dikenakan atas sejumlah harga barang 

yang masuk ke daerah pabean, sedangkan bea keluar adalah bea yang 



dikenakan atas sejumlah harga barang yang dikeluarkan dari daerah 

pabean. 

b. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu antara 

lain cukai terhadap tembakau, gula, bensin dan sebagainya. 

2. Fungsi Pajak 

Bertitik tolak pada defenisi pajak yang diberikan oleh para allli pajak 

di muka tersebut, memberi kesan kepada kita bahwa Pemerintah memungut 

pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah sehingga seakan-akan pajak 

hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan Negara (budgetair) tetapi 

sebenarnya pajak mempunyai fbngsi yang lebih luas, yaitu fkgs i  mengatur 

(regulered) dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakh sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. 

Selain dari sektor pajak dan bea cukai, Negara juga mempunyai 

sumber keuangan lainnya antara lain dari: 

a. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara dan perusahaan- 

perusahaan daerah. 

b. Denda-denda dan penyitaan barang yang dijalankan oleh Pemerintah 

karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. 

c. Pembayaran-pembayaran dari masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan 

oleh Pemerintah, rnisalnya biaya-biaya perizinan. 

d. Hasil dari undian Negara. 

e. Pinjaman-pinjaman atau bantuan dari luar negeri maupun dari dalarn 

negeri, rnisalnya tabungan masyarakat. 

f. Percetakan uang. 

3. Syarat-Syarat Pernungutan Pajak 

Sebelum kita mempelajari syarat-syarat pemungutan pajak, terlebih 

dahulu kita paharni pengertian dan tujuan daripada hukum pajak. 



Hukum pajak adalah kurnpulan peraturan-peraturan yang mengatur 

hubungan antara Pemerintah (fiscus) dan , dan antara lain mengatur siapa-siapa 

sebenarnya Wajib Pajak atau Subjek Pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara 

pemungutannya, cara penagihannya dan sebagainya. 

Disamping itu memuat pula tentang kewajiban-kewajiban bagi Wajib 

Pajak, hak-hak Wajib Pajak dan sangsi-sangsi baik secara administratif 

nlaupun pidana sehubungan dengan adanya pelanggaran atas hukum atau 

peraturannya. 

Sedangkan tujuan hukum pajak adalah memuat adanya keadilan dalam 

soal pemungutan pajak, adil dalam arti pelaksanaan maupun dalam perundang- 

undangannya 

Berdasarkan tujuan daripada hukum pajak tersebut di atas maka 

pemungutan pajak sedapat munglun diselenggarakan s&a umurn dan merata 

sehingga akan terasa pemungutan pajak dilaksanakan secara adil. 

Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak? 

Apakah pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Negara berdasarkan pula 

atas keadilan? Atau adilkah Negara memungut pajak dari rakyat? 

R Santoso Broto Diharjo, SH, dalarn bukunya "Pengertian Ilmu 

Hukum Pajak", memberikan beberapa teori untuk memberikan dasar 

pemyataan keadilannya, yang lebih kurang dapat diringkaskan sebagai berikut: 

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi orang dan segala kepentingannya termasuk 

keselamatan dan keamanan jiwa maupun harta bendanya oleh sebab itu 

Negara bertindak sebagai perusahaan asuransi, dan pembayaran pajak 

kepada Negara itu dianggap sebagai pembayaran premi seperti pada 

asuransi. 

Teori ini banyak yang menentang karena pembayaran pajak tidak 

dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada 

perusahaan pertanggungan, dan Negara tidak dapat disamakan dengan 

perusahaan asuransi karena: 

1)  Tidak ada penggantian dari Negara bila timbul kerugian 



2) Antara jumlah pembayaran pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh 

Negara tidaklah terdapat hubungan yang langsung. 

b. Teori Kepentingan 

Bahwa pembagian beban pajak pada penduduk harus didasarkan 

atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas Pemerintah (yang 

bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan jiwa orang-orang itu 

beserta harta bendanya. 

Teori ini banyak yang menyanggahnya karena setiap orang yang 

mempunyai kepentingan lebih besar harus membayar pajak yang lebih 

besar pula. Hal ini bertentangan dengan kenyataannya karena ~nungkin 

sekali si miskin mempun;,ai kepentingan yang lebih besar dalam hal-ha1 

tertentu, misal perlindungan jarninan sosial dan, sebagainya sehingga 

sebagai konsekuensinya sebetulnya harus membayar pajak yang lebih 

besar namun kenyataannya justru mereka ini tidak membayar pajak. 

c. Teori Gaya Pikul 

Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang dati sekedar 

untuk mengukur gaya pikul ini dapatlah dipergunakan selain besarnya 

penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran seseorang atau 

mempertimbangkan besar kecilnya tanggungan keluarga. 

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 

Teori ini berpangkal tolak dari azas Negara ialah Negara sebagai 

organisasi dari golongan, maka Negara mempunyai hak mutlak untuk 

memungut pajak. 

Jadi menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalarn hubungan 

rakyat dengan Negara dan justru sifat Negara maka timbullah hak-hak 

mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang harus selalu menginsafi 

bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan 

tanda baktinya kepada Negara. 



e. Teori Asas Gaya Beli 

Teori ini mengatakan bahwa pemungutan pajak dapat disamakan 

dengan pomp4 yaitu mengambil gaya beli dari rurnah tangga-rumah 

tangga dalarn masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian 

menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara 

hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini 

mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang 

dapat dianggap sebagai dasar keadilannya pemungutan pajak, bukan 

kepentingan individual, pun bukan pula kepentingan Negara, melainkan 

kepen tingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. 

Dalarn mencari keadilan salah satu jalan yang harm ditempuh ialah 

mengusahakan agar supaya pemungutan pajak hatus diselenggarakan 

sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh tekanan 3ang sama atas seluruh 

rakyat. Oleh karena itu dalam pembuatan undang-undang pajak disamping 

hams dipenuhi asas keadilan juga hams dipenuhi syarat-syarat sebagai 

beriku t: 

1) Syarat Yuridis 

Hukurn pajak hams dapat memberi jarninan hukum yang perlu 

untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun 

untuk warganya. 

Bagi Negara hukum maka segala sesuatu hams ditetapkan 

dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak. 

Di Indonesia dalam UUD 1945 pawl 23 ayat 2 dikatakan 

bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang- 

undang. 

Dari pengertian terhebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

tidak ada pajak, bila tidak ada UU yang mengaturnya 

2) Syarat Ekonomis 

Keseirnbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh 

terganggu karena adanya pemungutan pajak, bahkan' harus tetap 



dipupuk olehnya sesuai dengan h g s i  kedua dari pemungutan pajak 

yaitu hngsi mengatur. 

Oleh karena itu politik pernungutan pajak hams diusahakan 

supaya tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan dan 

jangan sampai merugikan kepentingan umum, dan tidak menghalang- 

halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan. 

3) Syarat Finansial 

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk 

menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran Negara sesuai dengan 

hngsi yang pertama dari pemungutan pajak adalah sebagai surnber 

keuangan Negara (budgdair). Disamping itu untuk melakukan 

pemungutan pajak hendaknya tidak memakan ongkos pemungutan 

yang besar dan pemungutan pajak ini hendaknya dapat mencegah 

inflasi. 

4. Tarif Pa jak 

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan 

dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya 

keadilan Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat 

penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak 

merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif yang dikenal dan 

diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi: 

- Tarif Tetap 

- Tarif Proporsional Atau Sebanding 

- Tarif Progresif 

- Tarif Degresif 

a. Tarif Tetap 

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jurnlah nominalnya tetap 

walaupun dasar pengenaan pajaknya berbedalberubah, sehingga jurnlah 

pajak yang terntang selalu tetap. 



Contoh: Bea Materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya 

dikenakan Rp. 3.000,00 

b. Tarif Proporsional atau Sebanding 

Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang merupakan 

persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah 

secara proporsional sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. 

Contoh: Tarif PPN 10% 

Dasar Pengenaan Pajak 

Rp. 1 O.OOO.OOO,OO 
Rp. 20.000.000,00 
Rp. 30.000.000,00 
Rp. 40.000.000,00 

Rp. 20.000.000,00 10% Rp. 2.000.000,00 
Rp. 30.000.000,00 10% Rp. 3.000.000,00 

10% 

Jumlah Pajak 

Rp. 3.000,00 
Rp. 3.000,00 
Rp. 3.000,00 
Rp. 3.000,OO 

. 
c. Tarif Progresif 

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya sernakin besar 

jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan 

bembah sesuai dengan perubahan tarif dan pembahan dasar pengenaan 

paj aknya. 

Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

- Tarif progresif - proporsional 

- Tarif progresif - progresif 

- Tarif progresif - degresif 

1) Tarif Progresif - Proporsional 

Tarif progresif - proporsional adalah tarif pajak yang 

persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat 

dan besarnya peningkatan dari tarifhya sarna besar. Jumlah pajak yang 



terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan peruballan 

dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif - proporsional masill dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu tarif progresif - proporsional absolut dan tarif 

progresif proporsional berlapisan. 

Contoh Tarif Progresif - Proporsional Absolut 

Contoh Tarif Progresif - Proporsional Berlapisan 

Dasar 
Pengenaan Pajak 
Rp. l0juta 

Rp. 20 juta 

Rp. 30 juta 

Rp. 40 juta 

Tarif pajak progresif - progresif berlapisan ini diterapkan dalam 

Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, 

yaitu : 

Tarif Pajak 

s.d Rp. I0 juta = 10% 

di atas Rp. 10 juta s.d 
Rp. 20juta= 15% 

di atas Rp. 20 juta s.d 
Rp. 30 juta = 20% 

di atas Rp. 30 juta = 25% 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak 
Rp.100juta 

Rp. 200 juta 

Rp. 300 juta 

Rp. 400 juta 

Peningkatan 
Tarif 

5% 

5 % 

5% 

Tarif Pajak 

s .dRp. lOju ta=10% 

di atas Rp. 10 juta s.d 
Rp. 20 juta = 15% 

di atas Rp. 20 juta s.d 
Rp. 30 juta = 20% 

di atas 30 juta = 25% 

Jumlah Pajak 
I 

Rp. 1 juta 
(10 juta x 10%) 

Rp. 3 juta 
I 
1 

(20 juta x 15%) 1 

Rp. 6 juta 
(30 juta x 20%) 

Rp. 10 juta 
(40 juta s 25%) 

Jumlah Pajak 
Tarif peninglutan I 

5% 

5% 

Rp. 1 juta 
(10 j u t a s  10%) 

Rp. 2,5 juta (10 juta s 
10% + 10 juta x 15%) 

Rp. 4,s juta (10 juta s 
l o%+ l o j u t a x  15%+ 
1 0 j uta x 20%) 

Rp. 7 juta (10 juta x 
10% + lo ju ta  x 15% + 
10 juta x 20% + 10 juta 
x 25Yo) 



I Jumlah Penghasilan Kena Pajak / Tarif 
1 

1 Sarnpai dengan Rp. 25 juta 1 15% 

1 di atas Rp. 25 juta sampai Rp. 50 juta 25% 

I di atas Rp. 50 juta 1 35% 
I 

2) Tarif Progresif - Progmsif 

Tarif propesif - progresif adalah tarif pajak yang persentasenya 

semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya 

peningkatan tarihya semakin besar. Jurnlah pajak yang terutang akan 

berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan 

pajaknya. Tarif progresif-progresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

tarif prop esif-progresif absolut dan tarif progresif-progresif berlapisan. 

Contoh Tarif Progresif-Progresif Absolut: 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak 
Rp. 10 juta 

Rp. 20 juta 

Rp. 30 juta 

Rp. 40 jula 

Tarif Pajak 

s.d Rp. I0 juta = 10% 

di atas Rp. 10 juta s.d 
Rp. 20 juta = 15% 

Di atas Rp. 20 juta 
s.d Rp. 30 juta = 

25% 

di alas Rp. 30 juta = 
40% 

Peningkatan 
Tarif 

5% 

10% 

15% 

Jumlah Pajak I 
I 

1 

Rp. 1 juta i 
(10 juta s 10%) ~ 
Rp. 3 juta i 
(20 juta s 15%) 1 

Rp. 73 juta I 
(30 juta s 25%) 1 

1 
I 

Rp. 16juta 
(40 juta s 40%) i 

i 



Contoh Tarif Progresif-Progresif Berlapisan: 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak 
Rp.100juta 

Rp. 200 juta 

Tarif Pajak 

s . d R p . l O j u t a = l O %  

di atas Rp. 10 juta s.d / 
Rp. 20 juta = 15% 

Rp. 3 0  juta 

Rp. 2:s juta (10 juta s 
10% + 10 juta dan 

di atas Rp. 20 juta s.d 
Rp. 30  juta = 25% 

Rp. 400 juta 

Rp. 5 juta (10 juta s 
10% + 10 juta s 15% 
+ I0 juta s 25%) 

Peningkatan 
Tarif 

di atas 30 juta = 40% Rp. 9 juta (10 juta s 
10% + 1 0  juta s ljO/~ 
+ IOjuta s 25% + I 0  
jula s 40%) 

Jurnlah Pajak 

Rp. 1 ju!a 
( IOju tas  10%) 

Tarif pajak progresif - progresif berlapisan ini diterapkan dalam 

Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 tentang pajak 

penghasilan, yaitu: 

3) Tarif Progresif - Degresif 

Tarif progresif - degresif adalah tarif pajak yang persentasenya 

sernakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya 

peningkatan tarifhya sernakin kecil. Jumlah pajak yang terutang akan 

berubah sesuai dengan perubahan tarif dan -perubahan dasar pengenaan 

pajaknya. Tarif progresif - degresif masih dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu tarif progresif - degresif absolut dan tarif progresif - degresif 

berlapisan. 

Jumlah Penghasilan Kena Pajak 
Sampai dengan Rp. 10 juta 
di atas Rp. 10 juta sampai Rp. 50 juta 
di atas Rp. 50 juta 

Tarif 
10% 
15% 
30% 



Contoh Tarif Progresif - Degresif Absolut: 

Con toh Tarif Progresif - Degresif Berla pisan: 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak 
Rp. lO!uta 

Rp. 20 jula 

Rp. 30 juta 

Rp. 40 juta 

d . Tarif Degresif 

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil 

jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan 

ben~bah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan 

pajaknya. 

Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

- Tarif Degesif - Proporsional 

- Tarif Degresif - Progresif 

Tarif Pajak 

s.d Rp. 10 juta = 10% 

di atas Rp. 10 juta s.d 
Rp. 20juta = 25% 

di atas Rp. 20 juta s.d 
Rp. 30 juta = 35% 

di atas Rp. 30 jula = 
40% 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak 
Rp. 100 juta 

Rp. 200 juta 

Rp. 300 juta 

Rp. 400 juta 

Peningkatan 
Tarif 

15% 

10% 

5% 

Tarif Pajak 

s.d Rp. 10 juta = 10% 

di atas Rp. 10 jula s.d 
Rp. 20 juta = 25% 

di atas Rp. 20 juta s.d 
Rp. 3C juta = 35% 

di alas 30 juta = 40% 

Jumlah Pajak 1 
1 

Rp. 1 juta 
(10 juta s 10%) 

Rp. 5 juta 
1 (20 juta x 25%) 

I 
1 

Rp. 10,s juta 
(30 juta x 35%) 

I 
I 

Rp. 1 G juta 
(40 juta s 40%) 

Peningkatan / Jumlah Pajak 
Tarif I 

15% 

1 0% 

5% 

Rp. 1 juta i 
( lojutax 10%) j 
Rp. 3,5 juta (10 juta x 
10% + I0  juta s 25%) 

I 
Rp. 7 juta (10 juta x 
l o%+ lOjutas25%+ 1 
10 juta x 35%) I 

Rp. 11 juta (10 juta s 
10% + lOjuta s 25% + 
10 juta s 35% + 10 juta 
s 40%) 



- Tarif Degresif - Degresif 

1) Tarif Degresif Proporsional 

Tarif degresif- proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya 

semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya 

penurunan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan 

berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahm dasar pengenaan 

pajak. Tarif degresif - proporsional masih dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu tarif degresif - proporsional absolut dan tarif degresif - 

proporsional berlapisan. Dalam praktek, tarif degresif ini tidak digunakan 

karena tidak memenuhi asas keadilan. 

Contoh Tarif Degrcsif - Proporsional Absolut: 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak 
Rp. I 0 j uta 

Rp. 20 juta 

Rp. 30 juta 

Rp. 40 jula 

Tarif Pajak 

s.d Rp. 10 juta = 25% 

di atas Rp. 10 juta s.d 
Rp. 20 juta = 20% 

di atas Rp. 20 juta s.d 
Rp. 30 juta = 15% 

Di alas Rp. 30 juta = 
20% 

Penurunan 
Tarif 

5% 

5% 

5% 

Jumlah Pajak 

Rp. 2,5 juta 
( 1  0 juta s 25%) 

Rp. 4 juta 
(20 juta s 20%) 

Rp. 4 3  juta 
(30 juta s 15%) 

Rp. 4 juta 
(40 juta s 1 0%) 



Contoh Tarif Degresif - Proporsional Berlapisan: 

2) Tarif Degresif - Progresif 

Tarif degresif - progresif adalah tarif pajak yang persentasenya 

sernakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya 

penurunan dari tarifnya semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan 

berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan 

pajaknya. Tarif degresif - progresif masih dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu tarif degresif - progresif absolut dan tarif depesif - progresif 

berlapisan. 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak 
Rp. 100 juta 

Rp. 200 juta 

Rp. 300 juta 

Rp. 400 juta 

Jumlah Pajak I 

Rp. 2:5 juta 
(lOjutas25%) 

Rp. 4,5 juta (10 juta / 
s 75% + 10 juta dan 
20%) 

Rp. G juta (I0 juta s 
25% + 10 juta s 
20% + 10 juta s 
15%) 

Rp. 7 juta (I0 juta s 
25% + 10 juta s 
20% + 10 juta s '  
15% + 10 juta s 
10%) 

Tarif Pajak 

s.d Rp. 10 juta = 25% 

di atas Rp. 10 juta s.d 
Rp. 20 juta = 20% 

di atas Rp. 20 juta s.d 
Rp. 30 juta = 15% 

di atas 30 juta = 10% 

Penurunan 
Tarif 

5% 

5% 

5% 

' 



Contoh Tarif Degresif - Progresif Absolut: 

Contoh Tarif Degresif - Progresif Berlapisan: 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak 
Rp. 10 juta 

Rp. 20 juta 

Rp. 30 juta 

Rp. 40juta 

3) Tarif Degresif - Degresif 

Tarif degresif - degresif adalah tarif pajak yang persentasenya 

semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya 

penurunan dari tarihya semakin kecil. Jumlah pajak yang terutang akan 

berubah sesuai dengan perubahau tarif dm perubahan dasar pengenaan 

Tarif Pajak 

s.d Rp. 10 jula = 40% 

di atas Rp. 10 juta s.d 
Rp. 20 juta = 35% 

di atas Rp. 20 juta s.d 
Rp. 30 juta = 25% 

di atas Rp. 30 juta = 

1 0% 

~ a s a r  
Pengenaan 

Pajak 
Rp. 100 juta 

Rp. 200 juta 

Rp. 300 juta 

Rp. 400 juta 

Penurunan 
Tarif 

- 

5% 

1 0% 

15% 

Tarif Pajak 

s.d Rp. 10 juta = 40% 

di atas Rp. 10 juta s.d 
Rp. 20 juta = 35% 

di atas Rp. 20 juta s.d 
Rp. 30 juta = 25% 

di alas 30 juta = 10% 

Jumlah Pajak 

Rp. 4 juta 
(lOjutas40%) 1 

, 
Rp. 7 juta 
(20 juta s 35%) 

I 
Rp. 7,5 juta 1 
(30 juta x 25%) ! 

j 
Rp. 4 juta I (4Ojutas10%) ; 

Penurunan 
Tarif 

5% 

10% 

15% 

Jumlah Pajak 

Rp. 4 juta 
(I 0 juta s 40%) 

Rp. 73 juta (10 
juta s 40% + 10 
juta s 35%) 

Rp. 10 juta (I0 juta 
s 40% + 10 juta s 
35% + 10 juta s 
25%) 

Rp. 11 juta (10 juta 
s 40% + 10 juta x 
35% + 10 juta s 
25% + 10 juta s 
1 0%) 



pajaknya. Tarif degresif - degresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

tarif degresif - degresif absolut dan tarif degresif - degresif berlapisan. 

Contoh Tarif Degresif - Degresif Absolut 

Contoh Tarif Degresif - Degresif Berlapisan: 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak - - -~ 

~ p .  lbluta 

Rp. 20 juta 

Rp. 30 juta 

Rp. 40 juta 

Disamping tarif-tarif di atas, masih ada yang disebut tarif 

bentham / sistem bentham, yaitu tarif pajak yang memodifikasi tarif 

proporsional dengan memberikan jurnlah tertentu sebagai batas tidak 

kena pajak yang tidak dikenakan pajak, pajak hanya dikenakan atas 

Tarif Pajak 

s.d Rp. 10 juta = 40% 

di atas Rp. I0 juta s.d 
Rp. 20 juta = 25% 

Di atas Rp. 20 juta 
s.d 
Rp. 30 juta = 15% 

Di atas Rp. 30 juta = 

1 0% 

Dasa r 
Pengenaan 

Pajak 
Rp. 100 juta 

Rp. 200 juta 

Rp. 300 juta 

Rp. 400 juta 

Penurunan 
Tarif 

15% 

10% 

5?6 

Tarif Pajak 

s.d Rp. 10 juta = 40% 

di atas Rp. I0 juta s.d 
Rp. 20 juta = 25% 

Di atas Rp. 20 juta 
s.d 
Rp. 30juta = 15% 

Di atas 30 juta = 10% 

Jumlah Pajak ' 

~. - - - -- A- -- 

Rp. 4 juta , 
(I 0 juta s 40%) ~ 
Rp. 5 juta 
(20 juta s 25%) 

! 

Rp. 4.5 juta 
(30juta s 15%) 

Rp. 4 juta 
(40 juta a 10%) i 

Penurunan 
Tarif 

15% 

1 0% 

5% 

Jumlah Pajak , 

Rp. 4 juta 
(IOjutas40%) ' 

Rp. 6.5 juta ( I0  1 
juta s 40% + 10 i 
juta s 25%) 

Rp. 8 juta (I0 juta i 
r 40% + I0 juta a 1 
25% + 10 juta s ' 
15%) 1 

I 
I Rp. 9 juta (I0 juta 

r 40% + 10 juta r ! 
25% + 10 juta s 
15% + 10 juta s I 
1 0%) 2 



jumlah yang melebihi batas tidak kena pajak. Kalau diperhatikan secara 

seksama, tarif ini akan menghasilkan tarif efektif yang berbeda-beda. 

Tarif efektif tidak pemah mencapai tarif pajak yang ditentukan, tetapi 

semakin mendekati kalau Objek Pajaknya semakin besar. 

Contoh: 

Sistern ini di Indonesia diadaptasi dalam Pajak Bumi dan 

Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah danl~angunan. 

Objek 
Pajak 

Rp. 5 juta 
Rp. 10 juta 
Rp. 20 juta 
Rp. 30juta 
Rp. 40 juta 

SISTEM TARIF 

Setiap Negara akan menentukan sendiri sistem tarif pajak yang akan 

diterapkan di Negaranya masing-masing. Di Indonesia untuk Pajak 

Penghasilan, tarif menggunakan tarif progresif, Pajak Pertambahan Nilai 

menggunakan tarif proporsional, Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan tarif 

bentham, dan lain-lain. 

Dalam Bea cukai diterapkan tarif tetap atau tarif proporsional. Ada tarif 

yang disebut tarif ad valorem dan farif spdf ik .  Disamping itu, tarif Bea 

Masuk juga terkait pada perjanjian GATT (General Agreement on Trade and 

Tar$fi), suatu konvensi internasional. Di atas tarif yang ditentukan dalam 

GATT itu masih ada tarnbahan-tambahan yang ditentukan oleh Pemerintah, 

misalnya Bea Masuk Tarnbahan. irarif Advalorem adalah suatu tarif dengan 

persentase tertentu yang diterapkan pada harga atau nilai barring. 

I 

Batas Tidak 
Kena Pajak 

Rp. 5 ju ta  
Rp. 5 juta 
Rp. 5 juta 
Rp. 5 juta 
Rp. 5 juta 

Dasar 
Pengenaan 

Pajak 
0 
Rp. 5 juta 
Rp. 15 juta 
Rp. 25 juta 
Rp. 35 juta 

Tarif 
Pajak 

1 0043 
0 %  
0 
10% 
10% 

Jumlah 
Pajak 

0 
Rp. 500.000,OO 
Rp. 1.500.000,00 
Rp. 2.500.000,OO 
Rp. 3.500.000,OO 

Tarif / 
Efektif / 

! 

0% i 
5% 

7,5% 
8,33% 
8:75% 



Contoh: 

PT. XYZ mengmpor barang "X" sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp. 

1.000.000,00. Jika tarif Bea masuk atas impor barang tersebut 20%. maka 

besarnya Bea masuk yang hams dibayar adalah : 

Nilai impor barang = 100 x Rp. 1 .OOO.OOO,OO = Rp. 100.000.000,00 
Tarif - - 20% 

Bea masuk yg hams dibayar Rp. 20.000.000,00 

Tarif spe.s~fik, adalah tarif dengan suatu jurnlah tertentu atas suatu jenis 

barang tertentu, atau suatu satuan jenis barang tertentu. 

Contoh: 

PT. XYZ rnengimpor barang "X7 sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp. 

1.000.000,00. Jika tarif Be .  masuk atas impor barang tersebut Rp. 1.000,OO per 

unit, maka besarnya Bea masuk yang hams dibayar adalah : 

Jumlah barang impor = 100 unit 
Tarif = Rp. 1 .ooo,oo 

X 

Bea masuk yang hams dibayar = Rp. 100.000,00 

KEBUAKAN TARIF 

Kebijakan tarif pajak mempunyai hubungan erat dengan fungsi pajak 

dalam masyarakat, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulered (mengatur). 

Untuk menentukan ha1 ini, kebijaksanaan Pemerintah memegang peranan yang 

sangat penting. Sudah barang tentu pajak adalah alat utarna untuk memasukkan 

uang ke kas Negara yang sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran 

Negara. Undang-undang pajak dibuat terutarna dengan maksud untuk 

memasukkan uang ke kas Negara. Tujuan untuk mengatur biasanya merupakan 

tujuan sampingan. Tujuan sampingan ini berdasarkan berbagai alasan dan 

mempunyai berbagai maksud yang ingin dicapai oleh Pemerintah, seperti 

umpamanya untuk menarik investasi baik berupa penanaman modal asing atau 

modal dalam negeri, untuk mengembangkan pasar modal, untuk menghambat 



penggunaan alkohol, atau melindungi (proteksi) produksi dalam negeri, dan 

lain-lain. 

Pemerintah untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat politis 

maupun yang bukan politis, menggunakan kebijaksanaan tarif dengan 

mengkombinasikan penggunaan tarif pajak tinggi dan tarif rendah (atau 0%). 

Walaupun itu merupakan kebijaksanaan, tetapi karena tarif termasuk ketentuan 

material, maka tarif harus dimuat dalam undang-undang, kecuali jika undang- 

undang memberi kuasa kepada Pemerintah atau Menteri Keuangan (delega~~on 

of authorityl. 

Besarnya tarif menentukan besarnya jumlah pajak yang menjadi beban 

Wajib Pajak sekaligus jumlah penerimaan Negara dari pajak. Tapi besarnya 

pajak tidak selalu menjadi beban ~ a j i b  Pajak, karena dalam pajak tidak 

langsung, beban pajak dapat dilimpahkaddigeserkan k'epada orang lain ( f a x  

sh~fiing). Pelimpahadpergeseran pajak (tux shifiing) dapat dibagi menjadi dua, . 

yaitu pergeseran ke depan (forward sh~fiing) dan pergeseran ke belakang 

(backward shIfiing). 

Pergeseran ke depan (forward sh~jling) adalah pergeseran yang searah 

dengan arus barang yaitu dari hulu ke hilir (produsen ke konsumen), 

pergeseran ini bersifat menaikkan harga barang, sehingga pajak yang telah 

dibayar oleh produsen digeserkan ke konsurnen (contohnya PPN). Pergeseran 

ke belakang (backward sh~fting) adalah pergeseran yang berlawanan dengan 

arus barang. Pergeseran ini bersifat tidak menaikkan harga barang, sehngga 

pajak yang telah dibayar oleh produsen digeserkan kepada penjual bahan yang 

digunakan dalarn produksi atau melakukan efisiensi termasuk efisiensi tenaga 

ke ja 

Tarif pajak juga dapat digunakan untuk tujuan politis, misalnya 

digunakan dalam rangka pemilihan umum oleh partai-partai politik peserta 

pemilihan umum dengan memberikan janji-janji jika terpilih nantinya 

(terutama di Negara-Negara maju). Disamping itu, dalam pe janjian-perjanjian 

pajak baik bilateral maupun multilateral, adakalanya juga mengandung muatan 

politis. 



5. Kedudukan Hukum Pajak 

Kedudukan hukum pajak dengan hukum-hukum lainnya menurut D R  

Rachrnad Soemitro, SH dapat digambarkan : 

~~~~~~i public $ Hukurn Tata Negara 

Hukurn Administratif 

Hukum Pajak 

Hukum Pidana 

Dilihat dari lingkungannya hukum pajak merupakan bagian dari hukurn 

public, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hukum pajak merupakan suatu 

ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang terlepas dari hukum tata usaha 

Negara dengan alasan : 

a Tugas hukum pajak bersifat lain dari hukum administratif pada umurnnya. 

b. Hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai sarana politik 

perekonomian. 

c. Hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang 

pekerjaannya. 

Hukum public adalah hukum yang mengatur hubungan antara 

Pemerintah dengan rakyatnya, maka hukum pajak mengatur hubungan antara 

Pemerintah selaku pemungu t pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. 

6. Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil 

Sehubungan dengan pengertian hukurn pajak seperti yang tecsebut di 

atas, maka hukum pajak ini dapat dibedakan atas : 

a. Hukum Pajak Materiil 

Disebut hukum pajak materiil kalau isinya memuat tentang norma- 

norma yang menerangkan : 



I )  Objek dari pada suatu pajak, yaitu keadaan-keadaan, perbuatan- 

perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. 

2) Sub-jek daripada pajak yaitu menerangkan siapa-siapa yang harus 

dikenakan pajak. 

3) Peraturan-peraturan yang memuat tarif-tarif pajak, sangsi-sangsi atau 

yang mengatur hubungan antara Pernerintah dengan Wajib Pajak dan 

lain sebagainya. 

b. Hukum Pajak Formil 

Disebut hukurn pajak formil kalau isinya memuat tentang : 

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu hutang pajak. 

2) Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan kepada para Wajib 

Pajak mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa' yang menimbulkan 

hutang pajak. 

3) Kewajiban pernbukuan, penaghan hutang pajak dan prosedur 

mengajukan surat keberatan. 

7. Penggolongan Pajak 

Pajak dapat digolongkan atas : 

- Pajak langsung dan pajak tidak langsung 

- Pajak umum (Pusat) dan pajak daerah 

- Pajak subyektif dan pajak obyektif 

a. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang hams dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilirnpahkan kepada orang 

lain. Misalnya : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang pada akhirnya dapat 

dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya : Pajak Pertarnbahan Nilai. 



b. Pajak Pusat dan Pajak Daerah 

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam 

undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Pajak pusat yang berlaku saat ini adalah: 

1) Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 

tahun 1991 d m  Undang-undang Nomor 10 tahun 1994. 

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 1 tahun 1994. 

3) Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undahg-undang Nomor 12 

tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 12 tahun 1994. 

4) Bea Materai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 

5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang- 

undang Nomor 20 tahun 1997. 

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 

pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan 

hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak 

Daerah yang diatur dalarn Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 

2000 tentaug Pajak Daerah d m  Retribusi Daerah terdiri dari 4 jenis Pajak 

Daerah Tingkat I dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat 11, yaitu: 

Pajak Daerah Tingkat I: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas 

air 



3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Perm ukaan. 

Pajak Daerah Tingkat 11: 

1 )  Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Parkir 

c. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif , 

Pajak Subjektif 

Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan kondisikeadaan 

Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya hams ada alasan-alasan objektif 

yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. 

Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah 

dikurangi biaya hidup minimum. Gaya pikul mengandung dua unsur yaitu: 

1) Unsur Subjektif 

2) Unsur Objektif 

Unsur Subjektif 

Unsur-unsur subjektif dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan 

terutama material disamping moral dan spiritual. Gaya pikul berbanding 

terbalik dengan kernampuan membayar, sernakin besar gaya pikulnya 

sernakin kecil kernampuan membayar pajak. Dengan dernikian, dalam 

pajak subjektif hams memberi pembebasan pajak untuk biaya hidup 

minimum, dan memperhatikan faktor-faktor perseorangan dan keadaan- 

keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya hidup, seperti 

jumlah anggota keluarga atau jumlah tanggungan. 



Unsur Objektif 

Unsur-unsur objektif dari gaya pikul terdiri dari pendapatan 

(penghasilan), kekayaan, d m  belanja (pengeluaran). 

Dalam kongres Institule lnlernational des Finances Ptlhliques 

yang diadakan di Zurich, September 1960, disepakati bahwa gaya pikul 

seseorang tidak hanya tergantung kepada pendapatan (penghasilan), tetapi 

juga kekayaan dan bahkan tergantung pula pada kesempatannya untuk 

berbelanja. 

Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan pajak 

penghasilan orang pribadi (PPh Pasal 21), sebelum dikenakan pajak 

terlebih dahulu penghasilan netto dikurangkan dengan penghasilan tidak 

kena pajak (PTKP). 

Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan 

objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru 

d i d  subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, 

pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi 

objeknya 

8. Timbulnya Hutang Pajak 

Hutang merupakan suatu ikatan yang terjadi karena pejanjian di suatu 

pihak sebagai kreditur dan di pihak lain sebagai debitur. Hutang pajak ditinjau 

dari hukum perikatan adalah juga merupakan ikatan yang timbul bukan karena 

suatu perjanjian tetapi karena undang-undang atau karena hukum public yang 

pelunasannya dapat dipaksakan. 

Saat timbulnya hutang pajak ini ada 2 (dua) ajaran atau pendapat yaitu : 

Ajaran Material dan Ajaran Formil. 

Dalam ajaran material diliemukakan bahwa hutang pajak itu tirnbul 

bukan karena ketetapan dari fiscus melainkan karena Undang-undang yang 

berlaku seluas wilayah nasional atau dengan pengertian lain dapat dikatakan 



bahwa timbulnya hutang pajak itu setelah adanya sebab-sebab yang 

menyebabkan orang itu dikenakan pajak, pengeluaran Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) hanya merupakan formalitas. Contoh : Pelaksanaannya diterapkan pada 

pajak tidak langsung. 

Mereka yang mengtkuti ajaran formil berpendapat bahwa hutang pajak 

itu baru timbul karena sudah ada surat ketetapan pajak yang dilakukan oleh 

fiskus. 

Ajaran formil ini menolak ajaran material dengan alasan bahwa tidak 

ada hutang yang timbul sebelum diketahui jumlahnya dan terhadapnya tidak 

dapat diadakan penagihan. 

9. Penagihan Hutang Pajak 

Ketentuan tentang p e n m a n  hutang pajak diatqr dalam hukum pajak 

formil. Dalam ha1 pajak ini dipungut dengan suatu ketetapan, maka tindakan 

penagrhan yang pertarna yaitu menyerahkan suatu surat ketetapan (SKP) 

kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Setelah SKP diserahkan dan sampai kepada waktunya pembayaran 

Wajib Pajak belurn melunasi maka tindakan p e n m a n  kedua adalah dengan 

mengeluarkan suatu swat peringatan. Kalau kedua ini belum dipatuhi juga 

oleh Wajib Pajak maka kepada Wajib Pajak diberikan surat teguran. 

Ketiga tindakan penagihan tersebut masih dalarn rangka tindakan 

penagihan secara pasif. Apabila tindakan pasif ini masih belum berhasil, 

maka tindakan berikutnya meningkat pada tingkatan penagrhan yang aktif, 

yaitu dengan paksa dan sita. 

Hutang pajak akan berakhir apabila: 

a Adanya pembayaran 'yang berujud uang yang pembayarannya dilakukan di 

Kas Negara atau kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Negara. 

b. Kompensasi (Pengimbangan) 

c. Karena penghapusan hutang pajak 

d. Daluwarsa atau lewat waktu 

e. Pembebasan 



10.Beberapa Kewajiban Wajib Pajak 

Beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak 

antara lain: 

a. Kewajiban Memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Untuk dapat mengenakan pajak secara tetap (terutama pajak-pajak 

yang berkohir) maka diperlukan kejasama atau bantuan dari Wajib Pajak 

sendiri, ini berarti bahwa Wajib Pajak harus memberitahukan tentang ha1 

ikhwal tertentu yang sangat diperlukan untuk menetapkan jumlah suatu 

pajak dengan cara memasukkan Surat Pernberitahuan. Setiap orang yang 

menerima blangko SPT dari Inspeksi Pajak diwajibkan : 

a) Mengisi SPT Pajak itu menurut keadaan sebenarnya, hams dijelaskan 

segala keadaan, kejadian dan peristiwa yang merupakan kenyataan- 

kenyataan yang dapat dikenakan pajak dan' hal-ha1 yang dapat 

mengurangkan jumlah yang dipakai dasar perhitungan pajak. 

b) Menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak yang telah diisi dengan 

sebenam ya. 

c) Mengembalikan SPT pajak tersebut kepada Inspeksi Pajak yang 

bersangkutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Sanksi-sanksi sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban 

memasukkan SPT pajak ada 2 macam. 

I. I Sanksi Administrati! 

a) Dikenakan pajak secara jabatan (ex officio) berdasarkan suatu 

jumlah yang ditaksir. 

b) Kenaikan jumlah dari pajak yang harus dibayar (denda) 

c)  Dikenakan tagihan tambahan atau susulan 

1.2 Sanksi Pidana 

a) Untuk sebab kealpaan: 

- Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau 

denda setinggi-tingginya dua kali pajak yang terhutang. 

Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati selungga 

perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. 



b) Untuk sebab kesengajaan 

- Dipidana dengan pidana penjara selama-larnanya 2 tahun atau 

denda setinggi-tingginya lima kali pajak yang terhutang. 

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja 

merupakan tindak pidana kejahatan, karena itu diancarn dengan pidana 

yang lebih berat. 

Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang 

melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu 

tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh 

pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda. 

Untuk me~cegah tejadinya pengulangan tindak pidana 

perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan ijndak pidana sebelum 

lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh 

pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, 

dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana. 

b. Kewajiban Mengadakan Pembukuan 

Pem bukuan 

Pengertian pernbukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi tentang: 

1 ). Keadaan harta 

2). Kewajiban atau hutang 

3). Modal 

4). Penghasilan dan biaya 

5). Harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang : 

- Terutang Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN); 

- Tidak Terhutang PPN; 

- Dikenakan PPN dengan tarif 0%; dan 

- Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 



Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 

neraca dan perhitungan labalrugi pada setiap akhir tahun pajak. 

Pembukuan Wajib Diselenggarakan Oleh: 

1). Wajib Pajak (WP) Badan 

2). WP orang pribadi yang melakukan kegiatanlpekerjaan bebas (dengan 

peredaran brutto di atas Rp. 600.000.000 setahun). 

Pencatatan 

Pengertian pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang 

peredaran brutto danlatau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk 

menghitung jumlah pajak yang terutang. 

Pencatatan dapat dilakukan oleh WP orang pribadi yang diperkenankan 

menggunakan norma perlutungan penghasilan netto, yaitu WP orang 

pribadi yang beredar bruttonya dibawah Rp. 600.000.000 setahun. 

Syarat-syarat Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan: 

1). Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan 

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenamya. 

2). Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur 

tentang: 

- Keadaan kas dan bank 

- Daftar hutang - piutang 

- Daftar persediaan barang 

- Pada Setiap akhir Tahun Pajak membuat neraca dan perhitungan 

Iabalrugi 

3). Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan: . 
- Huruf latin 

- Angka Arab 

- Satuan Mata Uang Rupiah 

- Disusun dalarn bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang 

diizinkan oleh Menteri Keuangan. 



4). Pembukuan atau Pencatatan dan Dokurnen yang menjadi dasarnya serta 

dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau peke rjaan 

bebas wajib pajak hams disirnpan selama 10 tahun. 

Pengecualian Pem bukuan dan Pencatatan 

W aj i b pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 

pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi 

yang tidak wajib menyarnpaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan. 

c Kewajiban Memberikan Kebrangan 

Wajib Pajak berkewajiban untuk dalam waktu yang ditentukan, 

tnemberikan segala keterangan baik secara tertulis maupun secara lisan 

bila diminta oleh Kepala Inspeksi Pajak untuk penentuan dasar 

perhitungan pajak setepat tnungkin. 

d. Kewajiban memperlihatkan buku-buku dan bukti-bukti 
pembukuan setiap waictu diperlukan unmk penetapan pajak 

KIP pada ternpat dan waktu yang ditentukan dapat meminta kepada 

Wajib Pajak untuk diperlihatkan buku-buku serta bukti-bukti 

pembukuannya baik kepada KIP sendiri atau kepada ahli-ahli yang 

ditunjuk KIP. 

Barang siap dengan sengaja menyerahkan atau memperli hatkan 

suatu buku atau tulisan lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah itu 

benar dan tidak dipalsukan, dihukurn dengan hukurnan penjara paling lama 

2 tahun. 

e. Kewajiban Memberitahukan Dari Pihak Ketiga 

Bankir-bankir, kasir-kasir, pemegang kantor administrasi dan 

orang-orang atau badan-badan lain yang dari sebab pekerjaannya atau 

perusahaannya menyirnpan atau mengurus keuangan atau bagian-bagian 



kekayaan pihak ketiga dan juga mereka yang melakukan perusahaan dan 

pekerjaan di dalarn negeri, atas perrnintaan KIP atau suatu kantor akuntan 

pajak, dalam pegawai-pegawai jawatan yang ditunjuk olehnya diwaiibkan 

untuk: 

a) Memberikan semua keterangan yang akan dianggap perlu oleh 

pegawai-pegawai tersebut untuk menentukan dengan benar laba 

perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga atau badan, yang tersebut 

pada permintaan, dan 

b) Memperlihatkan semua buku-buku, surat-surat atau tulisan-tulisan 

yang akan dianggap perlu oleh pegawai-pegawai tersebut, untuk 

melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya 

(kutipan teks asli Ordonansi PPs pasal43a ayat I), selanjutnya dalarn 

pasal 49a menyebutkan sanksinya apabila seshrang dengan sengaja 

tidak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalarn pasal 43a tersebut 

dihukum dengan hukurnan penjara paling lama 3 bulan atau denda 

paling banyak lima ribu rupiah. 

1l.Peradilan Dalam Bidang Pajak 

D R  Rochma t Soemi tro dalarn bukunya "Masalah Peradilan 

Adminktrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia" menjelaskan bahwa 

sebagaimana halnya dalam peradilan adrninistrasi umumnya, maka dalam 

peradilan administrasi mengenai pajak pun dapat diberi arti yang luas yaitu 

yang mencakup: 

- Peradilan Administrasi tak murni 

- Peradilan Adrninistrasi murni 

a. Peradilan Administrasi Tak Mumi 

Peradilan Administrasi tak murni ialah semua peradilan yang tidak 

sepenuhnya memiliki syarat-syarat peradilan administrasi, umpamanya 

karena tidak nyata ada suatu perselisihan atau badan (c.q pejabat) yang 

rnengadili termasuk dalarn atau merupakan bagian dari salah satu pihak. 



Salah satu bentuk dari peradilan administrasi tak murni adalah quasi 

peradilan atau peradilan sernu. Dalarn ha1 ini rnaka unsur-unsur 

kualifikasinya adalah: 

1. Nyata ada perselisihan antara fiscus dan Wajib Pajak 

2. Yang memutuskan perkara ialah pejabat yang termasuk atau 

merupakan bagian dari administrasi. 

3. Ada kewajiban administrasi untuk memberi keputusan 

4. Merupakan penyelesaian perselisihan dalam mana dapat 

dipertirnbangkan lagi segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan yang 

terjadi pada penghitungan pajak, dan dapat diteruskan pada tingkat 

lebih atas. 

b. Peradilan Administrasi Mumi 

Peradilan administrasi murni ialah peradilan yang sepenuhnya 

mernenuhi syarat-syarat peradilan administrasi. Ditekankan bahwa 

aparatur yang mengadakan peradilan tersebut adalah suatu aparatur yang 

berdiri sendiri, yang tidak merupakan bagian dari salah satu pihak atau di 

bawah pengaruh para pihak yang berselisih. 

Yang digolongkan dalam peradilan adrninistrasi murni adalah 

peradilan pajak yang dilakukan: 

- Di muka Pengadilan Negm' 

- Di Muka Majelis Pertimbangan Pajak 

Kedua peradilan ini digolongkan dengan peradilan administrasi 

mumi karena memenuhi syarat pada peradilan biasa atau mengandung 

unsur-unsur peradilan: 

a) Adanya suatu aturan hukum yang mengdcat mum, yang dapat 

diterapkan pada suatu persoalan. 

b) Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit. 

c) Ada sekurang-lurangnya dua pihak. 

d) Adanya aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. 



Dan disarnping itu rnasih juga memenuhi dua unsur khusus yaitu : 

a) Bahwa salah satu pihak adalah administrasi (fiscus) yang terikat oleh 

karena perbuatan pejabat dan batas-batas wewenangnya. 

b) Bahwa disini diterapkan hukum publik atau hukum administrasi 

Negara 



SOAL- SOAL 

1 .  Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang Dasar: 
a. Pasal 23 Ayat 2 c. Pasal33 Ayat 2 
c. Pasal 27 Ayat 2 d. Pasal33 Ayat 3 

2. Pengurangan/pengembalian/pembebasan pajak yang dilakukan oleh Presiden 
kepada Wajib Pajak karena adanya ketidakadilan dan atau bertentangan 
dengan kepentingan umum lazim disebut anugrah. Ini merupakan bagian dari 
syarat-syarat pembuatan UU Pajak yang bersifat: 

a. Ekonomis 
b. Keuangan 

c. Yuridis 
d. a,b dan c benar 

3. Motif pungutan yang termutlak di Negara kita adalah: 

a. Mengatur 
b. Keuangan 

c. Persetujuan 
d. a,b dan c benar 

4. Jika saudara tidak membayar SPP maka saudara tidak boleh m e n g h t i  kuliah 
dan kegiatan-kegiatan lainnya, baik yang bersifat fakulter maupun instituter. 
Hal tersebut termasuk bersifat: 

a. Paksaan Yuridis c. Paksaan Keuangan 
b. Paksaan Ekonomis d. a, b dan c benar 

5. Pembedaan pungutan menjadi tiga yaitu berdasarkan caranya, jenisnya dan 
tujuan hasilnya dikemukakan oleh: 

a Prof. Mr. Paul Scholten c. Prof D R  V.J.A Adriani 
b. Prof Mr. W.F. Prins d. Mr. Santoso Brotodihardjo 

6.  Pungutan yang bersifat paksaan ekonomis juga lazim dinamakan: 

a Pajak 
b. Sumbangan 

c. Retribusi 
d. Monopoli 

7. Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas N e g m  (peralihan kekayaan dari sektor 
partikelir ke sektor Pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat 
dipaksakan) dengan tiada menclapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang 

' langsung dapat ditun.uk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
umum (Publieke Uitgaven). Pengertian pajak tersebut dikemukakan oleh: 

a. Prof. DR. V.J.A. Adriani c. Pierson 
b. Prof DR. Rachrnat Soemitro, SH d. Prof. Mr. W.F. Prins 



8. Pajak yang dipungut dengan surat ketetapan disebut: 

a. Pajak Berkohir c. Pajak Ketetapan 
b. Pajak Tidak Berkohir d. Pajak Tidak Langsung 

9. Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur tentang 
pungutan pajak. Batasan ini dikemukakan oleh: 

a. Cart Van Der Linden c. R. Smtoso Brotodihardjo 
b. Mr. W.F. Prins d. Drs. K.E. Rattu 

10. Hukum pajak berinduk pada: 

a. Hukuln Perdata c. Hukum Tata Negara 
b. Hukum Tata Usaha Negara d. Hukum Publik 

1 1 .  Hukum Pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, 
perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang hams dikenakan 
pajak, siapa-siapa yang hams dikenakan pajak ini, berapa besarnya pajak dan 
hapusnya liutang pajak dan pula hubungan hukum antara Pemerintah dan 
Wajib Pajak disebut: 

a. Hukum Pajak Materiil c. Hukum Pajak Informil 
b. Hukum Pajak Formil d. Hukum Pajak Materiil dan Formil 

12. Ketetapan pajak dikeluarkan pada: 

a. Awal Tahun Takwim c. Sesudah akhir tahun takwirn 
b. Pertengahan taliun takwim d. a dan c salah 

13. Kewajiban mernbayar Pajak Kendaraan Bermotor, PPN, PBB, dsb dapat 
digolongkan kedalam Pajak Objektif, karena: 

a. Peristiwa-peristiwa 
b. Keadaan 

c. Perbuatan-perbuatan 
d. b dan c salah 

14. Peradilan dalam hukum pajak di Indonesia yang terbanyak peristiwanya 
mengenai pemidanaan terhadap Wajib Pajak adalah Pidana yang bersifat: 

a. Administratif c. Keperdataan 
b. Kepidanaan d. Kepidanaan dan Keperdataan 

15. Tarif Pajak yang berdasarkan pada prosentase yang tetap, dengan tidak 
memperdulikan besar atau kecilnya Objek Pajak disebut tarif pajak: 

a. Tetap c. Sebanding atau sepadan 
b. Progesif d. Degresif 



BAB I1 

U S - U S  PEMUNGUTAN PAJAK 

1. Azas-Azas Rechtsfilosofisch 

Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa hukum pajak harus 

mengabdi kepada keadilan. Keadilin inilah yang dinamakan azas pemungutan 

pajak yang tennasuk dalam lapangan filsafat hukum (Rechtsfilosofisch) 

disamping azas-azas lainnya seperti yuridis, ekonomis dan finansiil. 

Untuk memberi dasar keadilannya, berikut teori-teori pajak yang 

dilaksanakan dari masa ke masa, yaitu: 

a. Teori Asuransi 

Negara dalam melaksanakan tugasnya, &encakup pula trlgas 

melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, 

Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk tnendapat 

perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini 

sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, 

sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika 

orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, Negara tidak akan 

mengganti kerugian seperti halnya dalarn asuransi. Disamping itu, tidak 

ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai 

perlindungannya terhadap pembayar pajak 

b. Teori Kepentingan 

Menurut teori h i ,  pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan 

kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin 

banyak individu mengenyam atau menikrnati jasa dari pekejaan 

Pemerintah, makin besar pula pajaknya. 

Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula 

dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh 



bantuan dari Pemerintah menikrnati banyak sekali jasa dari pekejaan 

Negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak. 

c. Teori Daya PikulITeori Gaya Pikul 

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai 

dengan kekuatan membayar dari si Wajib Pajak (individu-individu). Jadi 

tekanan semua pajak hams sesuai dengan daya pikul Si Wajib Pajak 

dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga 

pengeluaran belanja si Wajib Pajak tersebut. 

Menurut Prof. W.J. de Langen 

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat 

mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi 

dengan yang mutlak kebutuhan yang primer (biaya hidup yang sangat 

mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) 

barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak 

rnanusia pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai analisis yang 

pertama adalah minimum kehidupan (bestaans minimum). 

Menurut Mr. A.J. Cohen Stuart 

Daya pikul diumpamakan sebuah jembatan, yang pertama-tama 

harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani 

dengan beban yang lain. A.J. Cohen Stuart menyarankan bahwa yang 

sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukkan ke dalam daya 

pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara barulah ada jika 

kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia. 

Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat 

daya pikul seseorang, karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah. 

Teori daya pikul ini diterapkan dalarn Pajak Penghasilan, dimana 

Wajib Pajak baru dikenakan Pajak Penghasilan bila memperoleh 

penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang 



Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan 

ditegaskan bahwa : 

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak diberikan pengurangan 

berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya: 

Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti 

Teori ini didasari paharn organisasi Negara (Organkche Staatsleer) 

yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas 

untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil 

tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang 

pajak. Dengan sifat sepexti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk 

memungut pajak clan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. 

Menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara 

rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat 

berkewajiban membayar pajak. Kelemahan dari teori ini adalah Negara 

bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam 

pemungutan pajak. 

- Untuk diri pegawai 
- Tanbahan untuk pegawai yang kawin 
- Tanbahan untuk setiap anggota 

keluarga sedarah dan keluarga semenda 
dalam garis keturunan lurus, serta anak 
angkat yang maljadi tanggt~ngan 
sepenuhnya, paling banyak 3 orang 

- Tanbahan bagi istri bekerja yang 
pekerjaannya tidak ada hubungannya 
dengan peke j a m  suami 

d. Teori Daya Beli 

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal 

mulanya Negara mernungut pajak melainkan banyak melihat kepada 

"efeknya" dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. 

Setahun 

Rp. 2.880.000,OO 
Rp. 1.440.000,OO 
Rp. 1.440.000,OO 

Rp. 2.880.000,OO 

Sebulan 

Rp. 240.000,OO 
Rp. 120.000,OO 
Rp. 120.000,OO 

Rp. 240.000,OO 



Menurut teori ini maka h g s i  pemungutan pajak jika dipandang 

sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu 

mengambil daya beli dari rurnah tangga masyarakat untuk rurnah tangga 

Negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk 

membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa 

menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap 

sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, 

pun bukan kepentingan Negara, melainkan kepentingan masyarakat yang 

meliputi keduanya itu. 

Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fi~ngsi kedua dari 

pemungutan pajak, yakni fimgsi mengatur. Menurut para penganumya. 

termasuk Prof. Adriani teori ini berlaku sepanjang masa, baik dalam 

ekonomi bebas maupun ekonomi perencanaan yang 'terpimpin. Teori-teori 

ini merupakan pemecahan atas dasar menyatakan keadilannya pemungutan 

pajak oleh Negara, sehingga para ahli atau pemikir menamakannya 

sebagai azas menurut falsafah hukum, yang dalam ''T/te four maxims" 

termasuk maxim pertama. 

2. Azas-Azas Yuridis 

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukurn yang perlu untuk 

menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. 

Bagi negara-negara hukurn maka segala sesuatu hams ditetapkan dalam 

Undang-undang, termasuk pemungutan pajak. Juga di Indonesia dalam 

Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 23 ayat 2) dikatakan bahwa "pengenaan 

dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara 

hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undangn (pemungutan pajak harus 

mernperoleh persetujuan rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat). 

Disamping itu di dalam menyusun Undang-undangnya hams diusahakan oleh 

pembuat undang-undang untuk tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. 

Dalam menyusun undang-undang secara umum tidak boleh dilupakan 

ha1 sebagai berikut: 



a Hak-hak fiscus (pernungut pajak) yang telah diberikan oleh pernbuat 

Undang-undang harus dijamin terlaksananya dengan lancar. 

b. Para Wajib Pajak h a s  mendapat jaminan hukum agar supaya tidak 

diperlakukan dengan semena-mena oleh fiscus dengan aparaturnya. 

c. Adanya jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau 

perusahaan-pemsahaan Wajib Pajak yang telah dituturkannya kepada 

instansi-instansi pajak, dan rahasia itu tidak disalahgunakan oleh fiscus. 

3. Azas-Azas Ekonomis 

Seperti disinggung di atas, telah diketahui bahwa selain h g s i  

budgetair pajak juga dipet-gunakan sebagai alat untuk menentukan politik 

perekonomian. 

Tidak munglun suatu Negara menghendaki merosotnya kehidupan 

ekonomi masyarakatnya, karenanya maka politik pemungutan pajaknya : 

1) Harus diusahakan supaya jangan sarnpai menghambat lancarnya produksi 

dan perdagangan. 

2) Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam 

usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sarnpai merugkan kepentingan 

umum. 

4. Azas-Azas Firiahsiil 

Sesuai dengan fungsi budgetaimya, maka sudah barang tentu bahwa 

biaya-biaya untuk mengenakan dan untuk memungutnya h a s  sekecil 

munglun, apalagi dalarn bandingannya dengan pendapatan. Sebab inilah hasil 

yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup 

pengelurn-pengeluaran yang dilakukan oleh Negara, termasuk juga biaya- 

biaya untuk aparatur fiscus sendiri. 

Didalam prakteknya di Indonesia pernah dikeluarkan suatu perintah 

intern untuk jawatan pajak, bahwa tunggakan-tunggakan pajak sebesar tidak 

lebih dari lima rupiah tidak perlu dipungut. Sungguh suatu instruksi yang 

bijaksana, karena fikiran, tenaga, waktu dan alat-alat untuk mengejar uang 



lima rupiah itu sangat mungkin sekali nilainya lebih besar daripada jumlah 

uang yang dikejar-kejarnya. 

Selain daripada itu untuk menghmdarkan tertimbunnya tunggakan- 

tunggakan pajak haruslah selalu teliti, apakah syarat-syarat penting telah 

dipenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif Syarat ini antara lain 

adalah bahwa pengenaan pajak hams dilakukan pada saat yang terbaik bagi 

yang harus membayarnya, yaitu harus sedekat mungkin saatnya dengan saat 

terjadinya perbuatan, peritiwa ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan 

pajak itu, sehingga sangat mudahnya dibayar oleh orang-orang yang 

bersangkutan. Sistim ini adalah sesuai dengan anjuran para ahli hukum pajak 

yang mendeng'ungkan dalil :"pay as you earn" seperti telah dipraktekkan di 

USA dan Inggris. 



SOAL- SOAL 

1. Azas-azas urnum pemungutan pajak harus dilakukan secara: 

a Gaya Pikul 
b. Ekonomis 

c. Umum dan Merata 
d. a dan b benar 

2. Manakah pernyataan di bawah ini yang tertepat: 

a Tidak ada Negara tidak ada pajak 
b. Tidak ada rakyat tidak ada pajak 
c. Tidak ada pajak jika tidak ada Undang-undang Pajak yang mengatur 
d. Tidak ada Menteri Keuangan tidak ada pajak 

3. Teori yang menitikberatkan pada fungsi mengatur dari pungutan pajak 
diajarkan oleh teori: 

a. Kewajiban pajak mutlak c. Azas gaya beli 
b. Kepen tingan d. Gaya plkul ' 

4. Pemungutan pajak yang berdasarkan azas tempat tinggal, azas kebangsaan, 
azas sumber adalah dapat digolongkan pajak: 

a. Subjektif 
b. Objektif 

c. Daerah 
d. a dan b benar 

5. Pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak mengingat dimana Wajib Pajak 
bertempat tinggal dapat digolongkan kepada pemungutan pajak yang berdasar 
pada azas: 

a. Ternpat tinggal 
b. Kebangsaan 

c. Sumber 
d. a dan b benar 

6. Suatu p e ~ ~ a h a a n  minyak asing yang beroperasi di Indonesia. Dari 
keuntungan perusahaan (bersih) akan dipungut pajak di Indonesia berdasarkan 
azas: 

. a Domisili 
b. Kebangsaan 

c. Sumber 
d. Sumber dan Kebangsaan 

7. Seorang warga negara Belanda berdiam di Indonesia dan meninggal dunia 
dengan meninggalkan warisan kepada ahli warisnya berdasarkan kriterium.. . .. 

a. Domisili 
b. Kebangsaan 

c. Sumber 
d. Domisili dan Kebangsaan 



BAB I11 

PEMBEDAAN PAJAK DAN PEMBAGIANNYA 

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pernungut, 

maupun sifatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Pajak PusathJegara 
Berdasarkan I 
Wewenang Pernungut 

-b 
Pajak Daerah 

Berdasarkan Sifat 
Pajak Subjektif 

-b 

Pajak Objektif 

1. Pajak Langsung dan PajakTidak Langsung 

Berdasarkan golongannya pajak dapat dibagi dua, yaitu: 

a. Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya hams ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap 

penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam 

jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan 

atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai 

pajak tidak langsung. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. Dalarn pajak ini beban pajak digeserkan dari produsenlpenjual ke 



pembeli/konsumen, karena pergeseran ini searah dengan arus barang yaitu 

dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran ke 

depan (forward Sh~jifring). Di samping itu, ada juga yang disebut dengan 

pergeseran kebelakang (backward sh~fjing) yaitu pergeseran pajak yang 

berlawanan dengan arus barang. 

2. Pajak Pusatdan Pajak Daerah 

a. Pajak Pusat/Pajak Negara 

Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang wewenang 

pernungutannya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya 

, dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 

?ajak pusat diatur dalarn Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak pusat yang berlaku saat 

ini adalah: 

1) Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 

199 1 dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994. 

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagairnana yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 1 tahun 1994. 

3) Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 

tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 12 tahun 1994. 

4) Bea Materai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 

5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang- 

undang Nomor 20 tahun 1997. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 

pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan 

hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak 



Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 4 jenis Pajak 

Daerah Tingkat I dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat I1 adalah: 

1) Pajak Daerah Tingkat I 

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

b) Be .  Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di 

Atas A r  

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 

2) Pajak Daerah Tingkat I1 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklarne 

e) Pajak Penerangan Jalan 

f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

g) Pajak Parkir 

Dibandingkan dengan reformasi pajak pusat yang sudah dimulai 

sejak tahun 1983, reformasi pajak daerah relatif terlambat karena baru 

dimulai tahun 1997 dengan disahkannya Undang-undang Pajak dan 

Retribusi Daerah. Namun tidak berarti pajak daerah dianggap kurang 

penting dibandingkan dengan pajak pusat apalagi dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah. . 
Tujuan pembuatan Undang-undang Pajak Daerah adalah: 

(1) Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini 

supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi. Hal ini bisa dilihat 

dari jumlah pajak daerah yang sebelumnya ada sekitar 40 jenis menjadi 

hanya 9 jenis. 



(2) Untuk menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan, supaya 

dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya tingkat I1 

dengan mengefekti&an jenis pajak tertentu yang memang potensid. 

3. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif 

a. Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisilkeadaan 

Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya hams ada alasan-alasan objektif 

yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. 

Gaya pikul adalah kernampuan Wajib Pajak mernikul pajak setelah 

dikurangi biaya hidup minimum. Gaya pikul mengandung dua unsur, yaitu: 

- Unsur Subjektif 

- Unsur Objektif 

a) Unsur Subjektif 

Unsur-unsur subjektif dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan 

terutama material disamping moral dan spiritual. Gaya pikul berbanding 

terbalik dengan kemampuan membayar, semakin besar gaya pikulnya 

semakin kecil kemampuan membayar pajak. Dengan demikian, ddam 

pajak subjektif hams memberi pembebasan pajak untuk biaya hidup 

minimum, dan memperhatikan faktor-faktor perseorangan dan keadaan- 

keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya hidup, seperti 

jurnlah anggota keluarga atau jurnlah tanggungan. 

b) Unsur Objektif 

Unsur-unsur obj ektif dari gaya pikul terdiri dari pendapatan 

(penghasilan), kekayaan dan belanja (pengelwan). 

Dalam kongres Institute International des Finances Publiques 

Institute International des Finances Publiques yang diadakan di Zurich, 

September 1960, disepakati bahwa gaya pikul seseorang tidak hanya 

tergantung kepada pendapatan (penghasilan), tetapi juga kekayaan dan 

bahkan tergantung pula pada kesempatannya untuk berbelanja. 



Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan pajak 

penghasilan orang pribadi (PPh pasal 21), sebelum dikenakan pajak terlebih 

dahulu penghasilan netto dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak 

(PTKP). 

b. Pajak Objektif 

Pajak okjektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan 

objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru 

dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, 

pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi 

objeknya. 



SOAL- SOAL 

1. Pemerintah Daerah diberi hak untuk memungut tambahan pajak yang telah 
dipungut oleh NegaraIPemerintah yang setingkat lebih atas dan ini dinamakan: 

a Cukai 
b. Sunbangan 

c. Opsen 
d. Retribusi 

2. Iuran yang dikenakan dari minyak tanah, bensin, tembakau, minuman keras, 
korek api, dsb disebut: 

a Ipeda 
b. Ireda 

c. Cukai 
d. Bea 

3. Pengenaan pajak dalam lapangan kebudayaan seperti misalnya mengarang 
buku-buku ilrniah, irnpor film dapat digolongkan ke dalam fungsi: 

a Keuangan 
b. Mengatur 

c. Memberikan persetujuan 
d. Keuangan dan lnengatur 

4. Pembagian pajak ke dalam golongan: Pajak Subjektif dan Objektif, Pajak 
Langsung dan Pajak Tidak Langsung, Pajak Daerah dan Pajak Umurn. Pajak 
Umurn dan Pajak Daerah adalah berdasarkan: 

a. Sifat-sifat tertentu 
b. Ciri-ciri tertentu 

c. Kepentingan yang tertentu 
d. Cara-cara tertentu 

5. Bea Materai, Bea Balik Nama, Bea Warisan, Pajak Pembangunan I dan 
sebagainya adalah termasuk pajak: 

a. Langsung 
b. Tidak langsung 

c. Berkohir 
d. Pendapatan 

6. Kadang-kadang Pemerintah Daerah menarik opsen atas pajak: 

a. Minuman keras 
b. Sepeda 

c. Kekayaan 
d. Pendap3tan 

7. Tentang lapangan Pajak Daerah adalah lapangan pajak yang: 

a. Dipungut oleh Daerah Tk. I 
b. Dipungut oleh Daerah Tk. I1 
c. Belurn dipergunakan oleh Negara 
d. Yang dipungut oleh Pemerintah Pusat 



8. Pengaturan Retribusi Daerah Tk. I1 tidak dapat berlaku sebelum mendapat 
pengesahan: 

a. Presiden c. Dewan Pemerintah Daerah Tk.11 
b. Dewarl Pe~neriri tali Daerah Tk I d. Menteri Keuangan 

9. Mengenai pajak hasil bumi diatur dalarn .. . ... .. 
a. P.P.P. UU No. 1 1959 c. P.P.P. UU No. 2 1 1959 
b. P.P.P. U U  No. 1 1 1959 d. P.P.P. UU No. 1 1 1957 

10. Pajak penghasilan, Pajak kekayaan,Pajak perseroan, adalah termasuk pajak: 

a. Langsung 
b. Tidak langsung 

c. Daerah 
d. Umum 

1 1. Pajak tontonan, Pajak kendaraan bermotor, Pajak Pembangunan I, dsb adalah 
termasuk paj ak... ... . 

a. Umum 
b. Daeral~ 

c. Tidak langsuhg 
d. Langsung 

12. Pajak yang dipun~wt dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah 
pabean dengan maksud untuk dipakai dan dikenakan menurut tarif tertentu 
disebut: 

a. Pajak Pertarnbahan Nilai c. Bea 
b. Pajak Irnpor d. Cukai 

13. Hasil pemungutan Ipeda dipergunakan untuk Pembangunan Daerah yaitu 
pada: 

a. KelurahdDesa c. Propinsi 
b. Kabupaten/Kodya d. a dan b salah 

14. Hambatan di dalam memungut Ipeda kadang-kadang terbentur pada 
kenyataan bahwa Wajib Iur sulit untuk ditembus. Faktor yang dernikian ini 
lazim disebut hambatan: 

a. Administrasi 
b. Sosial 

c. Ekonomis 
d. Kejiwaan 

15. Jika dilihat shukturnya, maka Direktur Ipeda termasuk Direktorat Jenderal: 

a. Pajak 
b. Keuarlgan 

c. B e .  dan Cukai 
d. Pajak dan Keuangan 



BAB IV 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

1. Stelsel Pajak 

Pada umumnya stelsel pajak yang dipakai untuk memungut pajak 

adalah sebagai berikut: 

a. Riel Stelsel (Stelsel Yang Nyata) 

Stelsel riel mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang 

sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya 

penghasilan yang sesungguhnya, sudah barang tentu ban1 akan dapat 

diketahui pada akhir tahun itu. Jadi pajak him dikenakan setelah lampau 

tahun yang bersangkutan (naheffing). 

b. Fictieve Stelsel 

Yaitu suatu stelsel yang di dalam mengenakan pajak berdasarkan 

suatu anggapan (fictie), dan anggapan tersebut tergantung dari bunyi 

Undang-undang yang bersangkutan. Ada kalanya penghasilan Wajib Pajak 

dianggap sama besarnya dengan penghasilan tahun yang baru lalu, 

sehingga pada setiap permulaan tahun telah dapat ditetapkan pajak untuk 

tahun yang sedang berjalan itu. 

c Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel riel dan stelsel 

fictie, dalam stelsel campuran mula-mula pajak ditentukan berdasarkan 

fictie, kemudian setelah akhit tahun dikoreksi dengan stelsel riel. 

2. Azas Pernungutan Pajak 

a. Azas Domisili (Tempat Tinggal) 

Dalarn cara ini pungutan pajak tergantung dari tempat tinggal 

(domicille) Wajib Pajak dalarn suatu Negara. Menurut azas ini Negara 

dimana Wajib Pajak berkediaman berhak mengenakan pajak terhadap 



Wajib Pajak tersebut dari semua pendapatan dimana saja didapat. Menurut 

azas ini Wajib Pajak yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan 

pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di Indonesia maupun yang di 

l uar negeri . 

b. Azas Sum ber 

Dalarn hal ini cara pemungutan pajak tergantungldidasarkan pada 

adanya sumber di suatu Negara. Menurut azas ini Negara dimana sumber- 

sumber penghasilan itu berada, ialah yang berhak memungut pajak, 

dengan tidak mengingat dimana Wajib Pajak tersebut berada. Misalnya 

jika di Indonesia terdapat suatu sumber pendapatadpenghasilan, maka 

fiscus (Pemerintah) dapat memungut pajak penghasilan dengan tidak 

mengingat dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. , 

c. Azas Kebangsaan (Nationaliteit) 

Carakas yang berdasarkan kebangsaan ini menghubungkan 

pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu Negara. Misalnya pajak 

bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan setiap orang yang tidak 

berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar 

pajak itu. 

Azas mana yang dianut oleh Indonesia? dalam pasal4 ayat (1) Undang- 

undang Pajak Penghasilan Indonesia yang dirnaksud dengan Penghasilan 

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang 

dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia menganut Worldwide 

Income, sehingga tidak membedakan sumber penghasilan dalam mengenakan 

pajak kepada Wajib Pajak Dalam Negeri. Tetapi untuk Wajib Pajak Luar 

Negeri Indonesia menganut asas sumber, sehingga setiap Wajib Pajak Luar 



Negeri Yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh pasal 

26. 

3. Sistem Pernungutan Pajak 

Pada dasarnya ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu: 

a. Off~cial Assesment System 

Yaitu pemimgutan pajak dimana besarnya pajak yang harus 

dilunasi (terhutang) oleh Wajib Pajak ditentukan sendiri oleh fiscus atau 

aparatur perpajakan. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif, 

sebaliknya fiscuslah yang harus aktif 

b. Self Assesment System 

Yaitu suatu sistem pemungutan dimana wewenang menghitung 

besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak di$erahkan oleh Inspeksi 

Pajak kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini 

Wajib Pajak hams aktif untuk menghitung, menyetor dan melapor kepada 

Inspeksi Pajak, sedangkan fiscus hanya bertugas memberi penerangan, 

pengawasan atau sebagai veri fikator. 

c With Holding System 

Yaitu suatu cara pemungutan dimana penghitungan besarnya pajak 

yang terhutang oleh seorang Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. 

Sebelum tahun 1968 kita menganut cara yang pertama tetapi mulai 

tahun 1968 kita menganut cara yang kedua dan ketiga, tetapi karena cara 

self assesment maupun with holding system belum disadari benar-benar 

oleh Wajib Pajak, maka dalarn pelaksanaannya masih dilengkapi dengan 

cara yang pertama. 

Menyadari akan kelemahan-kelemahan dan keberatan-keberatan tata 

cara pernungutan pajak sebagairnana dikemukakan di atas, maka dipandang 

perlu untuk melaksanakan tata cara pemungutan pajak yang lebih sernpurna, 

yang lebih efektif dan efisien dan yang mencerminkan pula kegotong- 



royongan nasional, sambil menunggu adanya Undang-undang Pokok 

Perpajakan. Tata cara pemungutan yang baru adalah: 

- Men&tung Pajak Sendiri (MPS) 

- Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) 

Perubahan tata cara pemungutan ini diatur dengan Undang-undang No. 

8 tahun 1967 yaitu Undang-undang tentang perubahan dan penyempurnaan tata 

cara pemungutan pajak penghasilan, pajak kekayaan dan pajak perseroan. 

Pelaksanaan daripada tata cara MPS dan MPO ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 11 tahun 1967, dan tata cara ini mulai berlaku atas pajak yang 

terhutang untuk tahun 1968 dan seterusnya. 

4. Menghitung Pajak Sendiri (MPS) 

Dalam tata cara Men&tung Pajak Sendiri (MPS), kegiatan 

pemungutan pajak dialihkan kepada rnasyarakat sendiri, dimana kepada para 

Wajib Pajak diberikan kewajiban untuk: 

a Mena tung  sendiri besarnya penghasilan/kekayaadlabanya 

b. MenghItung sendiri pajak-pajak penghasilankekayaadperseroan yang 

terhutang dan menyetorkannya secara berkala kepada Kas Negara tanpa 

campur tangan aparatur pajak. 

c. Dalam tata cara ini maka sistem ketetapan sernentara yang banyak 

dirasakan keberatannya oleh rnasyarakat akan ditiadakan 

Kegiatan aparatur pajak akan terbatas pada pemberian penerangan dan 

penjelasan kepada Wajib Pajak, serta melakukan penelitian atas ketertiban dan 

kelancaran penyetoran dan verifikasi atas kebenaran perhitungan dan 

penyetoran pajak setelah tahun takwin berakhir. 
# . ,  

5. Menghitung Pajak Orang lain (MPO) 

Cara menghitung dan menyetor serta melapor pajak sendiri (MPS) 

belurn seluruhnya dapat menampung penyerasian antara waktu pembayaran 

pajak dengan saat dimana para Wajib Pajak berada dalam kernampuan 

membayar pajak, satu dan lain dihubungkan dengan keadaan likwiditas. Hal 



ini mengakibatkan masuknya pajak pada kas Negara danlatau kantor-kantor 

lain yang ditunjuk Direktuu Jendral Pajak diperkirakan tidak akan mencapai 

sesuai dengan targetnya, lebih-lebih mengingat cara pembayaran pajak melalui 

tata cara MPS ini seluruhnya diserahkan pada inisiatif Wajib Pajak itu sendiri 

tanpa adanya pengawasan pihak lain. Oleh karena itu tata cara menghitung 

pajak sendiri (MPS) perlu diadakan tata cara menghitung pajak orang lain 

(MPO). Daiarn tata cara MPO ini, orang-orang atau badan-badan yang tertentu 

dapat ditunjuk oleh KIP (selektif) untuk men&tungkan, mernotongkan dan 

menyetorkan ke Kas Negara clan melaporkan pajak-pajak pendapatan 1 

perseroan dari Wajib Pajak lain yang melakukan hubungan kegiatan dengan 

orang atau badan-badan yang ditunjuk oleh KIP tersebut. 

Dengan tata cara MPO ini diperoleh keuntungan sebagai berikut: 

1 )  Pernotongan pajak dilakukan pada saat Wajib E'ajak dalarn keadaan 

mampu membayar 

2) Suatu pembayaran pajak yang "tidak terasa" oleh Wajib Pajak 

3) Pembayaran pajak yang tidak terasa itu merupakan jumlah yang akan 

diperhitungkan dengan pajak yang akhirnya terhutang (dikompensasikan), 

sehingga merupakan pengurangan beban pajak yang bersangkutan. 



SOAL - SOAL 

1. Pajak yang dipungut dari para pembeli pada sesuatu rumah makan, adalah 
tergolong Pajak Restoran padahal pemilik rurnah rnakanlab yang sellarusnya 
membayar. Limpahan pajak tersebut dinamakan: 

a. Subsitusi 
b. Shifhng 

c. Transformasi 
d. b dan c salah 

2. Pajak upah yang dipotong oleh majikan, sebelum upah diberikan kepada 
buruh-buruhnya maka pada hakekatnya buruhlah yang rnemikul beban pajak 
itu. Pelimpahan pajak tersebut dinamakan: 

a Subsitusi c. Transformasi 
b. Shifting d. a dan b salah 

3. Pengenaan pajak baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. 
Cara ini termasuk: 

a Riil Stelsel 
b. Fictieve S telsel 

c. Stelsel Campuran 
d. a dan b salah 

4. Tindakan majikan memotong upahlgaji yang dibayarkan kepada 
buruhkaryawan untuk pembayaran pelunasan pajak adalah men~pakan: 

a Pembebasan 
b. Kompensasi 

c. Penghapusan 
d. Penundaan Penagihan 

5. Pidana administratif yang dijatuhkk kepada Wapu lebih berat dibandingkan 
dengan Wapa, karena sebenmya uang pajak tersebut adalal~: 

a Untuk mencegah pemberian kredit yang murah 
b. Milik Wajib Bayar yang belum disetor oleh Wapu dan dimanfaatkan 
c. Milik Wajib PajAk yang belurn disetor oleh Wapu dan dimanfaatkan 
d. Milik Wapu yang tidak disetorkan ke Kas Negara 

6. Dalam perhitungan akhir yang nyata-nyata tidak ada laba dari usaha Wapa, 
maka uang yang telah disetorkan dikembalikan semua, sebab: 

a. Tidak ada Objek Pajak c. Objek Pajak ditangguhkan 
b. Objek Pajak ditiadakan d. Objek Pajak dihapus 

7. Mengenai MPS dan MPO adalah merupakan sistem pemungutan pajak baru 
dan kepanjangannya adalah.. . . . . . . . . 



a. Mengitung pajak sukarela dan menghitung orang lain 
b. Menghi tung pajak sendiri dan menghitung pajak otomatis 
c. Menglutung pajak sistematis dan menghitung pajak otomatis 
d. Mengh~tung pajak sendiri dan menghitung pajak orang lain. 

8. MPS dan MPO diatur didalam: 

a. UU No. 1 8 Tahun 1 965 c. UU No. 1 Tahun 1961 
b. UU No. 15 dan 16 Tahun 1970 d. UU No. 8 Tahun 1967 dan 

PP No. 1 1 Tahun 1967 

9. MPS dan MPO sesuai dengan kernampuan rakyat memenuhi rasa keadilan dan 
lebih menjamin kebutuhan pengeluaran Negara. Materi pokok ini dapat 
ditemukan pada Pasal49 dari TAP MPRS .. . . . . .. 

a. No. XIIIlMPRSl1966 c. No. XXIII/MPRS/l966 
b. No. IIVMPRSl1966 d. No. XXXIIVMPRSII 966 

10. Objek MPS adalah . . . . . . . . . . 
, 

a. Pajak Penghasilan, Pajak Kekayaan, Bea Balik Nama. 
b. Bea Warisan, Pajak Kekayaan, Pajak Warisan. 
c. Pajak Penghasilan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan. 
d. Pajak Perseroan, Pajak Kekayaan dan Bea Balik Nama. 



BAB V 

PAJAK PENGHASILAM 

I. Sejarah Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan 1984 diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 

1983 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 dimaksud untuk 

menggantikan pajak pendapatan 1944 dan pajak perseroan 1925, yang 

ordonansinya pada zanan penjajahan. Kedua ordonansi tersebut di atas 

disatukan menjadi satu Undang-undang sehingga hanya ada satu Undang- 

undang yang mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh baik oleh 

perseorangan maupun oleh badan-badan dengan macam-macarn bentuk seperti 

NV, PT, CV, Firma, Kongsi, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan dan lain 

sebagainya. 

Bersarnaan dengan Undang-undang pajak penghasilan di undangkan 

pula Undang-undang tentang ketentuan urnum dan tata cara perpajakan (UU 

No. 6 tahun 1983) dan Undang-undang Pajak Pertarnbahan Nilai Barang dan 

Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No. 8 tahun 1983). 

Dengan demikian Pemerintah telah mulai mengadakan perombakan pajak 

dengan tujuan untuk lebih menegakkan kernandirian kita dalam membiayai 

pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahka? lagi segenap 

kemampuan kita sendiri. Pembaharuan perpajakan ini akan menciptakan 

sistem pajak yang sederhana dan mudah dirnengerti oleh setiap orang, 

sehingga akan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban 

membayar pajak. 

Seiring dengan perubahan kondisi perekonomian, undang-undang 

pajak penghasilan pun mengalami perubahan dimana sekarang undang-undang 

pajak penghasilan yang dipakai adalah undang-undang Nomor 10 tahun 1994 

yang dipersandingkan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. 



2. Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Paiak 

atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak atau 

dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, 

apabila kewajiban pajak subjektihya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam undang-undang Pajak 

Penghasilan adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan 

tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 

3. Subjek Pajak 

Yang menjadi Subjek Pajak adalah: 

a. 1). Orang pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun 

di luar Indonesia; 

2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak; 

Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat 

timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat 

warisan tersebut selesai dibagi. 

b. Badan; 

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, h a ,  kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 

lainnya termasuk reksa dana. 

Dalam undang-undang Pajak Penghasilan (lihat huruf c berikut), 

bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah 

dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya 

dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak 



Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan 

tidak termasuk dalarn pengertian badan. 

c. Bentuk Usaha Tetap 

Subjek Pajak Terdiri dari: 

1) Subjek Pajak Dalam Negeri 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 

untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

Kewajiban pajak orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi 

tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggakan 

Indonesia untuk selama-lamanya. 

b. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 

Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan 

tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir 

pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di 

Indonesia. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi yang ditinggakan oleh orang 

pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak 

dalam Negeri dalam pengertian undang-undang Pajak Penghasilan 

mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhari 

kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban 

ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka 

kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. 

Warisan yang berlum terbagi yang ditinggalkan oleh orang 

pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan 



usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di 

Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena 

pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang 

pnbadi dimaksud melekat pada objeknya. 

Subjek Pajak Luar Negeri 

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adala!!: 

a. Orang pnbadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegistan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 

Kewajiban pajak subjektif orang pnbadi atau badan dimulai 

pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan sebagaimana dimasud dalam pasal 2 ayat (5) dan 

berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap. . 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalarn 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan clan 

tidak berternpat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut 

dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak 

lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. 



Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan 
Wajib Pajak luar negeri terletak dalarn pemenuhan kewajiban pajaknya 
antara lain: 

a Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang 

diterirna atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan 

Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang 

berasal dari sumber penghasilan di hdonesia. 

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto 

dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak 

berdasarkan penghasilan brutto dengan tarif pajak sepadan. 

c. Wajib Pajak dalarn negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalan, 

suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak l u a ~  negeri tidak wajib 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya 

dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. 

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban 

perpajakamya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan undang- 

undang tentang Ketentuan Umum clan Tata Cara Perpajakan. 

Pengecualian Subjek Pajak adalab: 

a Badan Perwakilan Negara asing 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat 

lain dari Negara asing, d m  orang-orang yang diperbantukan kepada 

mereka yang bek.da pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, 

dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 

pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan 

perlakuan timbal balik. 



c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan dengan syarat: 

I). Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 

2). Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pernberian pinjaman kepada 

Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara 

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 

untuk mernperoleh penghasilan dari Indonesia. 

4. Objek Pajak 

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonornis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menarnbah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalarn bentuk apapun, termasuk: 

a Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecudi ditentukan lain dalarn Undang-undang ini. 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 

c. Laba usaha 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: 

1). Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari 

nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka 

selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan 

harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, 



maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan 

keuntungan dari penj ualan tersebut adalah harga pasar. 

2). Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pernegang saham, sekutu, atau 

anggota. 

Dalam ha1 tejadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar 

dari harta yang diserahkan dengan nilai bu kuny a merupakan 

penghasilan. 

3). Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambil alihan usaha. 

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta yaitu 

selisih antara harga jual merupakan Objek ~ajak. '  Demikian juga selisih 

lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam ha1 terjadi 

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil 

alihan usaha merupakan penghasilan. 

4). Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalarn 

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 

antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

e. Penerimaan kembali pernbayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai 

nominalnya sedangkan diskonto tejadi apabila swat obligasi dibeli 

dibawah nilai nominalnya. Premium tersebut m e ~ p a k a n  penghasilan bag  



yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang 

membeli obligasi. 

g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi. 

Termasuk dalam pengertian deviden adalah: 

1). Pernbagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun; 

2). Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jurnlah modal 

yang disetor; 

3). Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk 

saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham; 

4). Pembagian laba dalam bentuk saham; 

5). Pencatatan tarnbahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; 

6). Jumlah yang melebihl jumlah setoran saharnnya yang diterima atau 

diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saharn-saham 

oleh perseroan yang bersangkutan; 

7). Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang 

disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, 

kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan 

modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah; 

8). Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang 

diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut; 

9). Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi; 

10). Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis; 

1 I). Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperisi; 

12). Perigeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham 

yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. 

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran 

deviden secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang 

telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada 



perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi 

ha1 yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan 

dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai deviden. 

Bagian bunga yang diperlakukan sebagai deviden tersebut tidak boleh 

dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan. 

11. Royal ti 

Pada dasamya imbalan berupa royalti terdiri dari 3 kelompok, yaitu 

imbalan sehubungan dengan penggunaan: 

1). Hak atas harta tak bemjud,  misalnya hak pengarang, paten, merk 

dagang, formula atau rahasia perusahaan; 

2). Hak atas llarta bemjud,  misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, 

dan ilmu pengetahuan. 

Yang dimaksud dengan alat-alat industri,' komersial dan ilmu 

pengetalluan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, 

misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri 

khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig) dan 

sebagainya; 

3). Infonnasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, 

walaupun mungkin dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang 

industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud 

adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga perniliknya 

tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. 

Tidak termasuk dalarn pengertian informasi disini adalah informasi 

yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli 

tekhnik sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat diberikan oleh 

setiap orang yang mempunyai latar disiplin ilmu yang sama. 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

j . Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sarnpai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah 

1. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing 



m. Selisih lebih karena penilaian kernbali aktiva 

n. Prerni asuransi 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

Atas penghasilan berupa bunga deposit0 dan tabungan-tabungan 

lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, 

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah danfatau bangunan serta 

penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Diiihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonbmis kepada 

Waj ib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, 

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, 

akuntan, pengacara, dsb; 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 

c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak, ataupun harta tak gerak 

seperi bunga, deviden, royati, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak 

yang tidak dipergunakan untuk usaha, dsb; 

d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dsb. 

Penaecualian Obiek Pdlak adalah: 

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: 

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

fmi l  Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; 

2). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada 



hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 

antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. Warisan 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Subjek Pajak badan 

sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal; 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan peketjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura danlatau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah; 

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, 

dsb, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, 

rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya, bukan merupakan Objek 

Pajak. Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan 

tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yhg dikenakan Pajak 

Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan 

berdasarkan n o m  perhitungan khusus deemed profit, maka imbalan 

dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan 

bagi yang menerima atau memperolehnya. 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, 

atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

1). Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; 

Berdasarkan ketentuan ini, deviden yang , dananya berasal dari laba 

setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada 

badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh 



lima persen), dan penerima deviden tersebut memperoleh penghasilan 

dari usaha nil diluar penghasilan yang berasal dari penyertaan tersebut, 

tidak termasuk Objek Paiak. Yang dimaksud dengan Badan Usaha 

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam ayat ini antara 

lain adalah perusahaan perseroan (Persero), Bank Pemerintah, Bank 

Pembangunan Daerah, dan Pertamina. 

2). Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha 

milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lirna persen) 

dari jumlah modal yang disetor dan hams mempunyai usaha aktif di 

luar kepemilikan saham tersebut. 

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibay& oleh pemberi kerja 

maupun pegawai; 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma, dan kongsi; 

j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 

5 (lima) tahun pertarna sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin 

usaha; perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya 

melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi 

pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan reksadana merupakan salah 

satu pilihan yang aman untuk menanarnkan modalnya. Dalam rangka 

mendorong tumbuhnya perusahaan reksadana, maka bunga obligasi yang 

diterima oleh perusahaan reksadana dikecualikan sebagai Objek Pajak 

selama lirna tahun pertarna sejak perusahaan reksadana tersebut didirikan 

atau sejak diperolehnya izin usaha. 



k. Penghasilan yang diterirna atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut: 

1). Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan; dan 

2). Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. 

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan 

usahanya mernbiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk 

penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. 

5. Penentuan Penghasilan Kena Pajak 

Penentuan Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan melalui 

Pembukuan maupun pencatatan. Apabila Wajib Pajak melakukan pembukuan 

maka penghasilan netto dapat diperoleh dengan mengurangkan penghasilan 

brutto dengan biaya-biaya. Penghasilan netto untuk Wajib Pajak badan dan 

BUT sama dengan penghasilan kena pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi Penghasilan kena Pajak adalah penghasilan netto dikurangi 

penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 

Biaya dalam pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a) biaya 

yang dapat dikurangkan (deductible expenses), dan b) biaya yang tidak dapat 

dikurangkan (non deductibieExpensesrj dari penghasilan berutto dalam 

menghitung Penghasilan kena Pajak. 

a. Biaya Yang Dapat Dikurangkan (Deducb'trle Expen*) 

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutto dalam 

menghitung penghasilan kena pajak adalah: 

1). Biaya untuk mendapatkan, menagh, dan memelihara penghasilan, 

termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan 

atau jasa t m a s u k  upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan 

tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, 



biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya 

administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan; 

2). Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

arnortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 

3). Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan; 

4). Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagrh, dan memelihara penghasilan; 

5). Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; 

Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi 

kurs, pembebauannya dilakukan berdasarkan siitem pembukuan yang 

dianut, dan hams dilakukan secara taat azas. Apabila Wajib Pajak 

menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs 

historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat 

terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila 

Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah 

Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, 

pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs 

tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir 

tahun. 

6). Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia; 

7). Biaya be .  siswa, magang dan pelatihan; 

8). Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagh dengan syarat: 

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

b). Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri 

atau Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) atau 

adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau 

pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 



c). Telah dipublikasikan dalam penerbitan urnum atau khusus; dan 

d). Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya 

diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

9). Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan 

pengurangan berupa PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). 

Apabila penghasilan brutto setelah pengurangan sebagaimana 

dimaksud di atas didapat kerugan, maka kerugian tersebut 

dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya 

berturut-turut sampai dengan 5 (lirna) tahun; 

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin 

pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahin pajak, begitu pula 

kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum 

dikompensasikan sebagai mana dimaksud di atas dianggap sebagai 

penghasilan atau kerugian suarninya, kecuali penghasilan tersebut sernata- 

mata diterima atau diperoleh dari I(satu) pemberi kerja yang telah 

dipotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 21 dan pekejaan tersebut 

tidak ada hubungamya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau 

anggota keluarga laimya 

Penghasilan ~ i d a k  Kerla Pajak 

Untuk Wajib Pajak orang pribadi. Penghasilan kena Pajak 

merupakan Pengl~asilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP), yang besarnya sebagai berikut: 

a Rp. 2.880.000,OO (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 

untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 

b. Rp. 1.440.000,OO (satu juta ernpat ratus empat puluh ribu rupiah) 

tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 



c. Rp. 2.880.000,OO (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 

tambahan untuk seorang istri bekerja yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami; 

d. Rp. 1.440.000,OO (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) 

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda 

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap 

keluarga 

b. Biaya Yang TiQak Dapat Dikurangkan ( Non DuakdYble Expense$) 

Disamping biaya-biaya yang boleh dikurangkan di atas, ada biaya- 

biaya yang tidak boleh dikurangkan, yaitu: 

1). Pembagian laba dengan nama dan dalarn bentuk apapun seperti 

deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 

kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

2). Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

3). Pembentukan atau pernupukan dana cadangan kecuali cadangan 

piutang talc tertagh untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan 

hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya 

reklamasi untuk usaha pertarnbangan, yang ketentuan dan syarat- 

syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

4). Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 

asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, 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 dan kenilanatan, kecuali 

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta 

penggantian atau imbalan dalarn bentuk natura dan kenikrnatan di 



daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

6) .  Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham ateu kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

7). Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, 

kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh 

Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib 

Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam 

kepada badan m i l  zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau 

disahkan oleh Pemerintah; 

8). Pajak Penghasilan; 

Yang dirnaksud dengan Pajak Penghasilan dal& ketentuan ini adalah 

Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang 

bersangku tan. 

9). Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

Waj ib 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. 

NO- Penghitungan kndharilan Netb Bagi Wajib b8jak Yang 
Dapat Menghitung Perighasilan Netto Dengan Menggunakan 
Norma Penghitungan. 

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas dengan peredaran brutto dibawah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, 

kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan 

pembukuan. 



Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan, 

menghltung penghasilan netto usaha atau pekejaan bebasnya dengan 

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. 

Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan 

Netto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan 

kepada Direktur Jenderal Pajak paling Izma 3 (tiga) bulan sejak awal tahun 

pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan penggunaan Norma 

Penghltungan Penghasilan Netto yang disampaikan dalam jangka waktu 

tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata 

Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma 

Pen@tungan Penghasilan Netto. Wajib Pajak yang tidak memberi tahukan 

kepada Direktur Jenderal Pajak dianggap memilih menyelenggarakan 

pembukuan. 

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, Wajib 

Pajak yang memilih menyelenggarakan pembukuan, dan Wajib Pajak yang 

dianggap memilih menyelenggarakan pernbukuan, yang ternyata tidak atau 

tidak sepenuhnya menyelenggarakan pernbukuan, Penghasilan Nettonya 

dihitung dengan menggunakan Norma Penghltungan Penghasilan Netto 

dan dikenakan sanksi administmi berupa kenaikan sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar 

dalam tahun pajak yang bersangkutan 



6. Tarif Pajak 

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak yang diatur dalam pasal 

1 7 UU PPh. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah) 

Diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lirna juta 
rupiah) sld Rp. 50.000.000,00 (lirna puluh juta 
rupiah) 
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah 
sldengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) 
Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
sldengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) 

Diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) 

Tarif Pajak 

5% 
(Lima persen) 

10% 
(sepuluh persen) 

15% 
(lima belas persen) 

25% 
(dua puluh lima persen) 

35% 
(tiga puluh Lima persen) 

Ca tatan : 

Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud di atas, jumlah 

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) 

Diatas Rp. 50.000.000,00 sld Rp. 
1 OO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah) 

Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

Tarif Pajak 

10% 
(sepuluh persen) 

15% 
(lima belas persen) 

30% 
(tiga puluh persen) 



BAB V I  

BENTUK USAHA TETAP 

1. Pengertian 

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengettian adanya suatu tempat 

usaha (place c?J'hzcsrness), yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung 

tennasuk juga mesin-mesin dan peralatan. 

Telnpat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia. 

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan 

selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang tidak bertindak untuk dan 

atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak 

berternpat kedudukan di Indonesia Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal 

atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila 

orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai 

kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalm kenyataannya 

bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. 

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar 

Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila 

perusahaan asuransi tersebut menerirna pembayaran premi asuransi di 

Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai atau agennya 

di Indonesia. Menanggung resiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa 

yang mengakibatkan resiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau 

bertempat kedudukan di Indonesia. 



Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak berternpat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indoensia, yang dapat berupa: 

a Tempat kedudukan manajernen; 

b. Cabang perusahaan; 

c. Kantor perwakilan; 

d. Gedung kantor; 

e. Pabrik; 

f Bengkel; 

g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilaylhh kerja pengeboran 

yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; 

h. Perikanan, petemakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan; 

i. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan; 

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

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalarn jangka waktu 

12 (dua belas) bulan. 

k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 

1. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung resiko di Indonesia. 

2. Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap 

a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tasebut dan dari 

harta yang dimiliki atau dikuasai. 

b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau 

pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau 

yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. 



Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan 

bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah Bank di luar 

Indonesia yang merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia memberikan 

pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada 

perusahaan Indonesia. 

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk 

usaha tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk 

usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama yang dijual oleh 

bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha 

tetapnya kepada pembeli di Indonesia. 

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang 

diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan 

konsultan di luar Indonesia memberikan konsultdi yang sama dengan 

jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara langsung 

tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di Indonesia 

c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat 

hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan 

yang memberikan penghasilan dimaksud. 

Biaya-biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf 

c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. 

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap: 

a. Biaya adrninistrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan 

adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha 

tetap, yang besamya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; 

b. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan 

sebagai biaya adalah : 

1) Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, 

paten, atau hak-hak lainnya; 

2) Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; 

3) Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan; 



c. Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau 

diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali 

bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. 

3. Penentuan Penghasilan Kena Pajak Bentuk Usaha Tetap 

Besarnya Penghasilan kena Pajak bagi bentuk usaha tetap ditentukan 

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: 

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 

termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau 

jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan 

yang diberikan dalarn bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, 

biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak 

kecuali pajak penghasilan; 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

arnortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagh, dan memelihara penghasilan; 

e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; 

Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi 

kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang 

dianut, dan hams dilakukan secara taat azas. Apabila Wajib Pajak 

menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), 

pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat tejadinya realisasi 

atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak 

menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia 

atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya 



dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia 

atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia; 

g. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan. 

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan sya-at: 

1). Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2). Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan 

utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 

3). Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 

4). Wajib Pajak hams menyerahkan daftar piutang ykg tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak.Yang pelaksanaannya diatur lebih 

lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

Apabila penghasilan brutto setelah pengurangan sebagaimana 

dimaksud di atas didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan 

dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 

dengan 5 (lima) tahun; 

4. Untuk Menentukan k m y a  Penghasilan Kena Pajak bagi Bentuk 
Usaha Tetap, Tidak Boleh Dikurangkan: 

a Pembagian laba dengan nama dm dalam bentuk apapun seperti deviden, 

termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pernegang polis, d m  pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. Biaya yang dib8bankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

c. Pernbentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang 

talc tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, 

cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha 



pertarnbangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuiransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pernberi kerja dan premi tersebut 

dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayark& kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali 

zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak 

orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam 

negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; 

h. Pajak Penghasilan; 

Yang dirnaksud dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah 

Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, h a ,  atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

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

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 



Pengeluaran untuk mendapatkan, menagh, dan memelihara 

penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun tidak 

dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui 

penyusutan atau amortisasi. 

5. Tarif Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak Bentuk Usaha Tetap 

I Lapisan Penghasilan Kena Pajak i Tarif Pajak I 
~- .. 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 10% 
rupiah) (sepuluh persen) i 
Diatas Rp. 50.000.000,00 sldengan Rp. I 15% 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) I (lima belas persen) 

Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 30% 
: ltiga puluh persen) 

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan 

Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengin cara penghitungan 

Penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalarn negeri. 

Oleh karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan 

pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cam 

penghitungan biasa 



Contoh: 

Peredaran Brutto Rp. 400.000.000,00 
Biaya untuk mendapatkan, ~nenagih dan memelil~ara 
penghasilan RP. 275.000.000,00(-) 

Rp. 125.000.000,00 
Pe~ighasilan Bunga Rp. 5.000.000,00 

Penjualan langsung barang oleh 
kantor pusat yang sejenis dengan 
barang yang dijual bentuk usaha 
tetap Rp. 200.000.000,00 
Biaya untuk mendapatkan, 
menagih dan memelihara 
penghasilan RP. 150.000.000.00(-) 

Rp. 50.000.000,00 
Deviden yang diterima atau diperoleh kantor pusat 
yang mernpunyai hubungan efektif dengan BUT Rp. 2.000.000,00(+) 

Rp. 182.000.000,00 
Biaya administrasi karitor pusat yang diperbolehkan 
unfuk dibebankan Rp. 7.000.000,00(-) 

Penghasilan Kena Paja k Rp. 175.000.000,00 



BAB VII 
PENYUSUTAN, AMORTISASI, 

DAN REVALUASI 

Untuk Pengeluaran yang mernberikan manfaat lebih dari satu tahun tidak 

bole11 dibebmkan sekaligus, tetapi hams dikapitalisasi dan dibebankan melalui 

penyusutan atau amortisasi. 

1. Penyusutan Harta Berwujud 

a. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, 

perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak 

milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dirniliki 

dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan mhelihara penghasilan 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam 

bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan 

bagi harta tersebut. 

Menyimpang dari ketentuan tasebut di atas, ketentuan tentang penyusutan 

atas harta berwujud yang dirniliki dan digunakan dalarn usaha tertentu, 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

b. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud di atas selain bangunan, dapat 

juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, 

yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa 

buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, 

dengan syarat dilakukan secara taat azas. 

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah: 

a. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfiat yang 

ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight - line 

method); 

b. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif 

penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining 

balance metltod); 



Contoh Pengmnaan Metode Garis Lurus: 

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp. 100.000.000,00 dan masa 

manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar 

Rp. 5.000.000,00 (Rp. 100.000.000,00 / 20). 

Contoh Penggunaan Metode Saldo Menurun: 

Sebuah mesin yang dibeli dan diternpatkan pada bulan Januari 2000 

dengan harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin 

tasebut adalah 4 (ernpat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% 

(lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut : 

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta 

yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan 

selesainya pengerjaan harta tersebut. 

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan 

melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang 

bersangkutan mulai menghasilkan. 

Contoh 1. 

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar 

Rp. 100.000.000,00. Pembangunan dirnulai pada bulan Oktober 2000 dan selesai 

untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan 

bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001. 
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Contoh 2. 

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 dengan 

harga perolehan sebesar 100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 

4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lirna puluh 

persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut : 

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kernbali aktiva berdasarkan 

ketentuan Menteri Keuangan, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai 

setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. 

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta 

berwujud ditetapkan sebagai berikut : 
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-- - 

Kelompok Harta Benvujud 

1. Bukan Bangunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

11. Bangunzn 

Permanen 

Tidak Permanen 

Tarif 

Masa Manfaat 

4 Tahun 

8 Tahun 

16 Tahun 

20 Tahun 

20 Tahun 

10 Tahun 

1 OO.OOO.OOO,OO 

75 .OOO.OOO,OO 

37.500.000,OO 

18.750.000,OO 

9.375.000,OO 

0 

Penyusutan 

Harga perolehan 

Nilai Sisa Buku 

2000 

200 1 

2002 

2003 

2004 

Tarif Penyusutan 

25% 

12,5% 

6,2596 

5% 

5% 

10% 

'/z X 50% 

50% 

50% 

50% 

Disusutkan sekaligus 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

25 .OOO.OOO,OO 

37.500.000,OO 

18.750.000,OO 

9.375.000,OO 

9.375.000,OO 



dalam bentuk natura dan atau kenikrnatan dari Wajib Pajak atau 

Pemerintahan; atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jurnlah nilai 

sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual 

atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebegai 

penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Apabila hasil 

penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui 

dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal 

Pajak jurnlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) 

dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. 

+ Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana bantuan 

sumbangan dan harta hibahan, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai 

sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak 

yang mengalihkan. 

2. Amorb'sasi Harta Tak Berwujud 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta talc berwujud dan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak 

guna usaha dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 

tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagh, dan memelihara 

penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam 

bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara 

menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau nilai sisa buku dan 

pada akhir masa manfaat di amortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan 

secara taat azas. 

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk 

perpanjangan hak-hak atas tanah (seperti hak guna usaha, hak guna bangunan 

dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, 

diamortisasi dengan metode: 

a. Dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat, atau ; 

b. Dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan 

tarif amortisasi atas nilai sisa buku. 



Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode 

saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud 

atau hak-hak tersebut di amortisasi sekaligus. 

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi 

ditetapkan sebagai berikut : 

Harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) 

tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (ernpat) tahun atau 8 

(delapan) tahun. Dalam ha1 masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, 

maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok 

masa manfaat 4 (empat) tahun. 

+ Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu 

perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi 

sesuai dengan ketentuan di atas. 

+ Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain 

yang mernpunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang 

penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan 

metode satuan produksi. 

+ Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain 

yang di atas, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan surnber alam 

serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 

tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling 

tinggi 20% (dua puluh persen) setahun. 
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+ Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian di 

amortisasi sesuai dengan ketentuan di atas. 

+ Apabila terjsdi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana 

dimaksud di atas, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut 

dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian 

merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. 

+Apabila tejadi pengalillan harta yang memenuhi syarat sebagaimana 

bantuan sumbangan, harta hibahan dan warisan, yang berupa harta tak 

berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh di 

bebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 

Contoh: 

PT. X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dm 

gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp. 500.000.000,00. Taksiran jumlah 

kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus 

juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 

(seratus juta) barel, PT. X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak 

lain dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan 

kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut: 

Harga perolehan Rp. 500.000.000,00 
Anortisasi yang telah dilakukan 
100.000.0001200.000.000 barel (50%) Rp. 250.000.000,00 
Nilai buku harta Rp. 250.000.000,00 
Harga jual harta Rp. 300.000.000,00 

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp. 250.000.000,00 

dibebankan sebagai kemgian dan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,00 

dibukukan sebagai penghasilan. 

3. Penilaian Kembali Aktiva Tetap (Revaluasi) 

Penilaian kembali atau sering disebut dengan Revaluasi Aktiva Tetap 

adalah Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya 



kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai 

aktiva tetap dalarn laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh 

devaluasi atau sebab lainnya. Jadi, nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan 

tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. 

Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap menurut ketentuan 

perundang-undangan perpajakan mengacu pada pasal 19 ayat (1) IJU Nomor 

7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 

bahwa UU memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk 

menetapkan peraturn tentang Penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidak 

sesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. 

a. Tujuan Penilaian Kembali 

Tujuan Penilaian kembali aktiva tetap per;usahaan dirnaksudkan 

agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya 

lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan 

yang sebenamya. 

Tindakan Penilaian kembali ini dilakukan karena aktiva tetap yang 

didasarkan pada harga perolehan dianggap kurang mencerminkan nilai atau 

potensi nyata yang dimiliki perusahaan, sebagai akibat adanya fluktuasi 

harga atau nilai tukar yang cukup tinggi. 

Walaupun tindakan Penilaian kembali aktiva tetap mengakibatkan 

berkurangnya laba bersih perusahaan, namun sebenarnya tindakan ini 

mengandung beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut: 

1. Neraca menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. Dengan demikian 

berarti pemakai laporan keuangan menerima informasi yang lebih 

akurat. Selisih lebih Penilaian kembali dapat digunakan tarnbahan 

cadangan modal. 

2. Kenaikan nilai aktiva t a p ,  mempunyai konsekwensi naiknya beban 

penyusutan aktiva tetap yang dibebankan ke dalarn laba rugi atau 

dibebankan ke harga pokok produksi. 



b. Wajib Pajak Yang Dapat Melakukan Penilaian Kembali 

Wajib Pajak yang dapat melakukan Penilaian kembab aktiva tetap 

adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dengan syarat telah memenuhi 

sernua kewajiban pajaknya (seperti PPh, PPn dan PPn-BM dan PBB yang 

telah terutang) sarnpai dengan masa pajak terakhir sebelurn masa pajak 

dilakukannya Penilaian kembali. 

c. Aktiva Tetap Yang Dapat Dinilai Kembali 

Aktiva tetap perusallaan yang dapat dinilai kembali adalah aktiva 

tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia dalam bentuk tanah, 

kelompok bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk 

dialihkan atau di jual (bukan barang dagangan). Wajib Pajak yang telah 

melakukan Penilaian kembali dapat melakukan, Penilaian kembali. 

Penilaian kembali aktiva tetap tersebut dapat dilakukan terhadap seluruh 

aktiva maupun sebagian aktiva yang dirniliki perusahaan. 

d. Nilai Pasar Atau Nilai Wajar 

Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau 

nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian dengan menggunakan rnetode 

penilaian yang lazim berlaku di Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan 

penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah. 

Dalam ha1 nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh 

perusahaan penilai atau penilai yang diakui Pemerintah ternyata kemudian 

tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Dirjend Pajak akan 

menetapkan kernbali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. 

e. Pajak Penghasilan Atas Slisih Penilaian Kembali 

Selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal 

aktiva tetap yang dinilai kernbali wajib dikompensasikan terlebih dahulu 

dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun 

sebelurnnya masih dapat dikompensasikan. Hal ini berbeda dibanding 

kompensasi rugi fiskal terhadap laba (sesuai urutan tahun sebelumnya), 

, : ,  i 
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sedangkan untuk kompensasi rugi fiskal dengan selisih lebih revaluasi 

dirnulai dari tahun beqalan. Apabila Wajib Pajak melakukan Penilaian 

kembali aktiva tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada 

tahun buku yang bersangkutan, diperhitungkan sarnpai dengan 

dilakukannya Penilaian kembali aktiva tetap tersebut. 

Selisih lebih karena Penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi 

kerugian dikenakan pajak penghasilan yang bersifit final sebesar 10%. 

Bagi Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha, pajak penghasilan 

yang terutang sebesar 10% tersebut dapat dibayar dalam jangka waktu 

paling lama 5 (lima ) tahun terhitung sejak tahun dilakukannya Penilaian 

kembali aktiva tetap perusahaan. Pajak penghasilan yang hams dilunasi 

untuk setiap tahun adalah paling sedikit sebesar 20% dari jurnlah pajak 

yang terutang, kecuali pelunasan untuk tahun berakhir.' 

Selisih lebih Penilaian kembali aktiva setelah kompensasi kerugian 

dibukukan dalam perkiraan tersendiri yaitu perkiraan "Selisih Penilaian 

kembali aktiva" dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal. Adanya 

pemberian saham bonus atau pencatatan tarnbahan nilai saham tanpa 

penyetoran kepada para pernegang saham, sebagai aki bat pemindahbukuan 

akun "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" ke akun Modal Saham tidak 

dikenakan PPh bagi pemegang saham. 

Penyampaian Pemberitahuan ke KPP 

Wajib Pajak yang melakukan Penilaian kembali aktiva tetap wajib 

menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP ternpat Wajib Pajak 

yang bersangkutan terdaftar dengan melampirkan: 

1. Laporan penilaian dari perusahaan penilai atau penilai yang diakui 

Pemerintah. 

2. Neraca Penyesuaian yang telah di audit Akuntan Publik dan harus 

dicantumkan nilai aktiva sebelum maupun setelah revaluasi. 

3. Penglutungan selisih lebih karena Penilaian kembali aktiva tetap. 

4. Penghtungan besarnya PPh tenitang 



5. Surat Setoran Pajak 

Kepala KPP setelah meneliti pemberitahuan Wajib Pajak, wajib 

menerbitkan pengesahan atas neraca penyesuaian paling lambat dalam 

jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pemberitahuan di terima lengkap. 

Apabila setelah jangka waktu 1 bulan tersebut Kepala KPP belum 

rnenerbitkan pengesahan, maka neraca penyesuaian Wajib Pajak dianggap 

disetujui. 

g. Dasar Penyusutan Aktiva Tetap 

Dasar penyusutan aktiva tetap mulai tahun pajak dilakukannya 

Penilaian kembali aktiva tetap tersebut adalah nilai pasar atau nilai wajar 

aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan  ole!^ perusahaan 

penilai atau penilai yang diakui Pemerintah. Penyesuaian dilakukan dengan 

menggunakan tarif penyusutan berdasarkan masa manfaat aktiva tersebut 

sesuai dengan kelompok aktiva sebagaimana di maksud dalam pasal 11 UU 

PPh yang dimulai pada bulan Penilaian kembali aktiva 

h. Pengalihan Aktiva tetap Setelah Penilaian Kenibali 

Aktiva tetap yang telah dilakukan Penilaian kembali dan telah 

dikenakan PPh final sebesar 10% tidak dapat dialihkan kepada pihak lain 

sebelum lewat jangka waktu lima tahun setelah dilakukannya penilaian 

kembali. Apabila Wajib Pajak mengalihkan aktiva tetap dimaksud sebelum 

jangka waktu 5 tahun tersebut, atas selisih penilaian kembali aktiva tetap 

setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian fiskal tetap dikenakan 

PPh yang terutang sebesar 10% dan tarnbahan PPh yang bersifat final 

sebesar 15%. 

i. Penghitungan Penilaian Kembali 

PT. ABC mempunyai aktiva berupa bangunan permanen yang 

dibangun dalam tahun 1998. Bangunan mempunyai sisa manfaat 10 tahun 

dengan nilai sisa buku per 31 Desember 1997 sebesar Rp. 200.000.000,00. 

Nilai sisa kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan Rp. 50.000.000,00. 



Pada tanggal 3 1 Desember 1998 dilakukan Penilaian kembali dengan Nilai 

Pasar Wajat sebesar Rp. 400.000.000. Dan masa manfaat barn bangunan 

tersebut 20 tahun 

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2000 bangunan dijual 

dengan harga Rp. 500.000.000,00. PPh terutang atas penilaian kembali 

dapat dihitung : 

1. Nilai pasar atau nilai wajar bangunan per 31 Desember 1998 Rp. 

400.000.000,00. 

Nilai sisa buku per 3 1 Desember 1997 Rp. 200.000.000,00 

Selisih Penilaian kembali Rp. 200.000.000,00 

Kompensasi kerugian Rp. 50.000.000,00 

Selisih Penilaian Kembali dikenakan PPh Rp. 150.000.000,00 

PPh Final 3 1 Desember 1998 10% Rp. 15.000.00d,00 

Tambahan PPh Final 15% Rp. 22.500.000,OO 

2. Nilai Pasar Wajar 3 1 Desember 1998 Rp. 400.000.000,00 

Penyusutan tahun 1998 s.d tahun 1999 Rp. 40.000.000,00 

NSB per 1 Januari 2000 Rp. 360.000.000,00 

Harga Jual per 10 Desember 2000 Rp. 500.000.000,00 

Keuntungan Penjualau Rp. 140.000.000,00 

j. Wajib Pajak Mdakllkan Penggabungan Usaha 

Untuk Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha, maka 

PPh final sebesar 10% dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 

tahun yang terhitung sejak dilakukannya revaluasi dengan ketentuau bahwa 

PPh yang dibayar atau dilunasi setiap tahunnya tidak boleh h a n g  dari 

20% dari jurnlah PPh yang terutang, kecuali pelunasan untuk saat tahun 

yang terakhir. 



BAB VIII 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 
(Penghasilan Sehubungan Dengan Peke jaan, Jasa, 

dan Kegiatan Orang Pribadi) 

Pajak Pengliasilan pasal 21 adalah adalah Pajak Penghasilan yang 

dipungut sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 

1. Pemotong Pajak 

Pemotong PPh adalah: 

a. Pemberi kerja yang terdiri orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat 

maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama 

apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, termasuk juga badan atau 

organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak 

berdasarkan keputusan Menteri Keuangan; 

b. Bendaharawan Pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintahan, lembaga- 

lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar 

negeri yang menibayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan; 

c. Dana pensiun, badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan 

badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua 

Atau Jaminan Hari Tua; 

d. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium 

atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, 



termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang 

melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namarya 

sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 

e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium 

atau pernbayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan 

dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dalarn status Wajib Pajak luar 

negeri; 

f Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah salut, 

pendidikan, kesenian, Olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, 

asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan 

organisasi-organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang 

kegiatan sebagai pernbayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan 

nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kigiatan yang dilakukan 

oleh orang pribadi; 

g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium 

atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan; 

h. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan Pemerintah, organisasi 

t m a s u k  organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar 

honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 

Pengecualian Pemotong Pajak: 

a Badan Perwakilan Negara Asing; 

b. Organisasi intemasional berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. 

2. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak 

a. Mendaftarkan diri 

b. Menglutung, memotong dan menyetorkan pajak 

c. Mengfutung kembali PPh pasal21 yang terutang 

d. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 



3. Subjek Pajak PPh Pasal21 

Subjek Pajak PPh pasal21 adalah penerirna penghasilan yang dipotong 

PPh pasal2 1, terdiri dari: 

a. Pegawai (termasuk pegawai negeri sipil, pegawai tetap dan pegawai lepas 

yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala) 

b. Penerima pei~siun 

c. Penerima honorarium 

d. Penerima upah 

e. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pernotong pajak 

4. Pengecualian Subjek Pajak 

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan adalah: 

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersarna mereka, dengan syarat bukan warga 

Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara 

yang bersangkutan memberikan perlakuan tirnbal balik; 

b. Pejabat perwakilan organisasi intemasional, dengan syarat bukan warga 

Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau 

pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia 

5. Hak dan Kewajiban Subjek Pajak 

a Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan 

pengurangan PTKP, penerima penghasilan hams menyerahkan swat 

pernyataan kepada Pernotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 

(2) yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun 

takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri; 

b. Kewajiban tersebut juga harus dilaksanakan dalarn hal ada perubahan 

jurnlah tanggungan keluarga menwut keadaan pada permulaan tahun 

takwim. Jurnlah PPh pasal21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi 



penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak 

yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Penerima 

penghasilan berkewajiban untuk munyerahkan bukti pemotongan PPh 

pasal2 1 kepada: 

1). Pemotong Pajak Kantor Cabang baru dalam ha1 yang bersangkutan 

dipindahtugaskan; 

2). Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan 

pindah kerja; 

3). Pemotong pajak dana pensiun dalam ha1 yang bersangkutan mulai 

menerima pensiun daiam tahun berjalan. 

c. Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang 

dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka Wajib Pajak tersebut harus 

menghitung, menyetorkan dan melaporkan k d i r i  dalam surat 

pemberitahuan atas penghasilan tersebut. 

6. Objek Pajak PPh Pasal21 

Penghasilan yang dipotong PPh pasal21 adalah: 

a Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang 

pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan 

komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, 

uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan 

anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, 

tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan 

pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, 

dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak terahlr berupa jasa 

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, 

tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis 

lainnya yang sifatnya tidak tetap; 

c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan clan upah borongan; 



d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua, atau 

Jarninan Hari Tua dan pembayaran lain sejenis. 

e. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, komisi, be .  siswa dan pembayaran lain sebagai irnbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

wajb pajak dalam negeri. 

f Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan 

gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang 

pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang 

pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau 

anak-anaknya. 

g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikrnatan lainnya dengan nama 

apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak itau Wajib Pajak yang 

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak 

Penghasilan berdasarkan norma pen&tungan khusus(deemedproJit). 

11. Penghasilan yang dipotong PPh pasal26 adalah imbalan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan 

status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan 

kegiatan. 

7. Pengecualian Objek Pajak PPh Pasal21 

Tidak tennasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh 

pasal21 adalah: 

a Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenilanatan kec@i penghasilan 

yang dipotong dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib 

Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghltungan khusus (deemed pro fd). 



c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada badan pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Iuran jaminan hari tua kepada 

badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; 

d. Penerirnaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 

apapun yang diberikan oleh Pemerintah; 

e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja; 

f Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga arnil zakat yang dibentuk atau disahkan ole11 Pemerintah. 

8. Penghitungan PPh Pasal21 

Penglutungan PPh pasal 2 1 dilakukan dengan mengalikan penghasilan 

kena pajak dengan tarif pajak. Pengkasilan kena pajak adalah penghasilan 

netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, (PTKP). Penghasilan 

netto dihitung dengan dua cara, yaitu: 

a Penghasilan brutto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan 

b. Penghasilan brutto dikalikan dengan persentase norma penghitungan 

penghasilan netto. 

Besarnya penghasilan kena pajak dari seorang pegawai dihitung 

berdasarkan penghasilan nettonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena 

pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut : 

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal pada awal tahun 

takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam 

a. Untuk diri pegawai 

b. Tambahan untuk pegawai yang kawin 

c. Tambahan untuk setiap anggota 
keluarga sedarah dan semenda dalam 
garis keturunan lurus, serta anak 
angkat yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya. Paling banyak 3 orang 

Setahun 

Rp. 2.880.000,OO 

Rp. 1.440.000,OO 

Rp. 1.440.000,OO 

Sebulan , 

Rp. 240.000,OO , 
Rp. 1 20.000,OO 1 

Rp. 120.000,OO i 
I 

I 



bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada 

awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. 

9. Penghitungan Pernotongan PPh Pasal21 Untuk Pegawai Tetap 

Besarnya penghasiian netto pegawai tetap ditmtukan berdasarkan 

penghasilan brutto dikurangi dengan: 

a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan brutto sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5, dengan jumlah maksirnum yang diperkenankan 

sejumlah Rp. 1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu 

rupiah) setahun atau Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan. 

Biaya jabatan adalah biaya yang diberikan kepada setiap pegawai tetap 

baik yang mempunyai jabatan maupun tidak; 

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana 

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau 

badan penyelenggaraan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang 

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan; 

c. Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara penghasilan netto dikurangi 

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

d. Tarif yang digunakan adalah tarif PPh pasal 17 

Contoh Penghitungan PPh: 

Tuan Anton status menikah dan mempunyai satu orang anak bekerja pada PT. 

Narwastu dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 3.000.000,00. PT. Nmastu 

masuk program jamsostek, premi asuransi kecelakaan kerja dan premi 

asuransi kematian ditanggung oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing 

Rp. 30.000,OO dan Rp. 10.000,00, sedangkan yang ditanggung oleh Anton 

setiap bulan masing-masing Rp. 20.000,OO dan Rp. 5.000,OO. Disamping itu, 

pemberi kerja juga menanggung iuran pensiun yang dibayarkan ke yayasan 

dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan 

iuran THT masing-masing sebesar Rp. 35.000,OO dan Rp. 15.000,00, sedang 



yang ditanggung Anton masing-masing sebesar Rp. 25.000 dan Rp. 10.000. 

Perhitungan PPh pasal2 1 adalah sebagai berikut : 

Gaji sebulan Rp. 3.000.000,00 
Premi asuransi kecelakaan kerja Rp. 30.000,OO 
Premi asuransi kematian Rp. 10.000.00 (+) 
Penghasilan Brutto Rp. 3.040.000,OO 
Pengurangan : 
1.  Riaya jabatan 

(5% x Rp. 3.040.000,OO) = Rp. 152.000,OO 
Maksirnwn yang diperkeriankan = Rp. 108.000,OO 

2. Iuran pensiun = Rp. 25.000,OO 
3. luran THT = RD. 10.000,OO 

Rp. 143.000.00 
Penghasilan netto sebulan Kp. 2.857.000,OO 
Penghasilan netto setahun = 

(12 x Rp. 2.857.000,OO) Rp. 34.284.000,OO 

PTKP Setahun : 
Untuk WP sendiri 
Tambahan WP kawin 
Tarnbahan satu anak 

Penghasilan kena pajak 
PPIi pasal 2 1 terhutang setahun 
5% x Rp. 25.000.000.00 
10% x Rp. 3.534.000,OO 

= Rp. 2.880.000,OO 
= Rp. 1.440.000,OO 
= Rp. 1.440.000.00 

[Rp. 5.760.000.00) 
Rp. 28.534.000,OO 

= Rp. 1.250.000,OO 
- - b. 353.400.00 

Rp. 1.603.400,OO 
PPh pasal2 1 terhutang sebulan : 
Rp. 1.603.400,OO : 12 = Rp. 133.617,OO 

Rp. 133.600,OO 



SOAL- SOAL 

................ 1. Yang tidak termasuk Subjek Pajak PPh adalah 

2. PT. ABC mengalami kemgian Rp. 200.000.000,00 di tahun 1996 dan data 

Laba Rugi tahun berikutnya adalah sebagai berikut: 

1997 Laba Rp. 20.000.000,00 
1998 Laba Rp. 50.000.000,00 
1999 Rugi Rp. 30.000.000,00 
2000 Laba Rp. 80.000.000,00 
200 1 Laba Rp. 30.000.000,00 
2002 Laba Rp. 100.000.000,00 

Berapakah laba kena pajak tahun 2002 ? 

3. Aktiva tetap kelompok 4 inempunyai umur ......... ..tahun 

4. Tarif PPh Pasal 2 1 untuk orang pribadi adalah .............. 

5.  Pemda Kota Padang membeli aspal untuk pembangunan jalan sebesar Rp. 
200.000.000,00 PPh Pasal 22 ymg hams dipungi~t adalah.. ............ 

6. Jika Wajib Pajak Luar Negeri memperoleh royalti Rp. 150.000.000,00 maka 
PPh yang dipotong sebesar .................. 

7. Berapa PPh yang hams dipotong dari bunga jika Andi mempunyai deposit0 
Rp. 100.000.000,00 dengan suku bunga 12% pertahun ................. 

8. Tarif Pajak untuk PPh Pasal 22 atas impor yang dilakukan oleh pengusaha 
yang mempunyai API adalah ..................... 

9. Pengecualian dari Kewajiban Mernbayar Fiskal Luar Negeri di berikan 
melalui .................... 

10. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 bersifat ................ 

PILIHAN GANDA 

1. Berikut ini merupakan Subjek Pajak, kecuali: 

a. Orang Pribadi c. Warisan Terbagi 
b. Badan d. Bentuk Usaha Tetap 



2. Berikut ini adalah Bentuk Usaha Tetap, kecuali: 

a. Cabang perusahaan c. Bengkel 
b. Agen Perusahaan d. Manajemen Perusahaan 

3. Berikut ini adalah Penghasilan yang dipotong PPh Pasal2 1, kecuali: 

a. Honorarium c. Gaji 
b. Upah Harian d. Asuransi 

4. PPh Pasal22 yang wajib dipungut atas penjualan semen adalah: 

a. 0,50 % dari dasar c. 0,25 % dari penjualan 
pengenaan pajak 

b. 0,25 % dari laba kotor d. 0,25 % dari dasar harga jual 

5. Atas ha1 di bawah ini tidak dilakukan pernotongan pajak pasal23, kecuali: 

a Deviden c. Bunga deposit0 
b. Bunga obligasi d. Bagian laba 

6. PPh yang dipotong dari jumlah brutto yang diterima Wajib Pajak penyedia 
jasa perencanaan konstruksi adalah: 

7. Untuk memperoleh fasilitas PPh maka Wajib Pajak mengajukan permohonan 
kepada: 

a Menteri Keuangan c. Kantor Pelayanan Pajak 
b. Dirjend Pajak d. Kantor Penyuluhan Pajak 

8. Setiap orang yang bertolak ke l u x  negeri dengan pesawdt udara diwajibkan 
membayar fiskal luar negeri sebesar: 

a Rp. 1.000.000,00 c. Rp. 500.000,OO 
b. Rp. 750.000,OO d. Rp. 250.000,OO 

9. PPh Pasal2 1 yang dibagkan untuk Pemerintah Daerah sebesar: 



10. PPh Pasal22 untuk Objek Pokok Impor yang dilakukan oleh Pengusaha yang 
tidak merniliki Angka Pengenal Impor dikenakan tarif sebesar.. . . . . dari nilai 
i~npor 



BAB I X  

PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN 

1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan 

Penerapan pajak burni dan bangunan, seperti halnya dengan jenis-jenis 

pajak lainnya, juga mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan 

perkembangan yang te qadi di Indonesia. 

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada dasarnya adalah 

penyederhanaan dari peraturan yang satu ke peraturan lainnya. 

Penyederhanaan beberapa jenis pungutan atas tanah dan bangunan, diatur 

dalam: 

Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 

Ordonansi Verponding Indonesia 1923 

Ordonansi Verponding 1928 

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 

Ordonansi Pajak Jalanan 1942 

Pasal 14 huruf j, k, dan I Undang-Undang Darurat No. 1 1  tahun 1957 

tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 1 tahun 1959 

tentang Pajak Hasil Bumi (TPEDA) dan Peraturan perundang-undangan 

lain sepanjang mengenai tanah dan bangunan, dinyatakan tidak berlaku 

lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yaitu 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sekarang 

adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang PBB 

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Yang menjadi objek PBB adalah Burni dan Bangunan. Yang dirnaksud 

dengan burni adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 

serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dirnaksud dengan bangunan 



adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 

dan/atau perairan, sehingga yang termasuk dalam pengertian bangunan di sini 

dapat meliputi: 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 

b. Jalan tol; 

c. Kolam renang; 

d. Pagar mewah, taman mewah; 

e. Tempat olahraga; 

f. Galangan k a p d d m a g a ;  

g. TamanMewah; 

h. Tempat penampunganlkilangan minyak, air dan gas, pipa minyak; 

i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 

Klasifikasi Objek Pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Yang dirnaksud 

dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan 

bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk 

memudahkan penghltungan pajak yang terutang. 

Dalam menentukan klasifikasi burnihanah, faktor-faktor yang 

diperhatikan sebagai berikut : 

a Letak 

b. Peruntukan 

c. Pemanhtan 

d. Kondisi lingkungan dan lain-lain. 

Dalam menentukan klasi6kasi bangunan faktor-faktor yang 

diperhatikan sebagai berikut: * 

a. Bahan yang digunakan 

b. Rekayasa 

c. Letak 

d. Kondisi lingkungan dan lain-lain. 



Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi clan Bangunan 
Adalah Objek Pajak Yang : 

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu; 

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka dam, hutan wisata, tarnan nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah yang belum 

dibebani suatu hak; 

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 

perlakan timbal balik; 

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisahi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. Misalnya : Pesantren atau sejenis 

dengan itu, madrasah, tanah wakaf, rumah sakit umum. 

Objek Pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan 

Pemerintahan, penen tuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanj ut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

3. Subjek Pajak 

Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi, d d a t a u  memperoleh manfaat atas bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, d d a t a u  memperoleh manfaat atas bangunan. 

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi 

Wajib Pajak menurut Undang-undang ini. 

Dalarn ha1 atas suatu Objek Pajak belum jelas diketahui Wajib 

Pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai 

Wajib Pajak. 



kewajiban membayar pajak. Subjek Pajak PBB adalah mereka (orang atau 

badan) yang: 

1 ). Mempunyai hak atas burniltanah, dan atau; 

2). Memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan atau; 

3). Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau; 

4). Memperoleli manfaat atas bangunan. 

Mereka (orang atau badan) inilah yang hams mendaftarkan diri 

sebagai Subjek Pajak atau Wajib Pajak. Pendaftaran dilakukan di Kantor- 

kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya 

meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dirniliki, dikuasai atau 

dimanfaatkan oleh orang atau badan tersebut dengan menggunakan suatu 

formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Apa Yang Harus Didaftadcan ? 

Yang hams didaftarkan oleh orang atau badan sebagai Subjek 

PajaktWajib Pajak adalah: 

1 ). Semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan atau dimanfaatkan 

2). Sernua bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai atau dimanfaatkan 

c. Alat Pendaftaran 

Orang atau badan yang akan mendaftarkan diri sebagai Subjek 

P a j W a j i b  Pajak serta mendaftarkan tanah-tanah dan atau bangunan- 

bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkannya hams mengisi 

suatu formulir/blangko yang disebut Surat Pernberitahuan Objek Pajak 

(SPOP). 

SPOP adalah sarana atau alat untuk mendaftar Subjek Pajak atau 

mendaftarkan Objek Pajak. SPOP bisa diperoleh dari atau diberikan oleh 

Kantor Pelayanan PBB, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan 

atau bangunan yang dirniliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. 

SPOP ini diberikan kepada Wajib Pajak dengan surat pengantar resrni yang 

hams dtandatangani oleh Wajib Pajak sebagai bukti penerimaan. 



Contoh: 

1. Subjek Pajak Arif yang memanfaatkan atau menggunakan bumi danlatau 

bangunan rnilik orang lain, Iwan, bukan karena sesuatu hak berdasarkan 

Undang-undang atau bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian 

Arif yang memanfaatkan atau menggunakan bumi danlatau bangunan 

tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak. 

2. Suatu Objek Pajak yang mash dalam sengketa pemilikan di pengadilan, 

maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan Objek 

Pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak. 

3. Subjek Pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak Objek 

Pajak, sedang untuk merawat Objek Pajak tersebut dikuasakan kepada 

orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjak 

sebagai Wajib Pajak. Penunjukan sebagai Wajib 'Pajak oleh Direktur 

Jenderal Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. 

Subjek Pajak yang ditetapkan dapat memberikan keterangan secara 

tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap 

Objek Pajak dimaksud. 

Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak disetujui, maka 

Direktur Jenderal Pajak mernbatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak dalam 

jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. 

Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur 

Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai 

alasan-alasannya Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal 

diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, 

maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. 

4. Pendaftatan dan pendaban 

a. siapa Yang Harus kkndaftarkan 

Sebelum dikenai kewajiban PBB atas suatu obyek, tertebih dahulu 

hams ditentukan siapa Wajib Pajak atau Subjek Pajak yang dikenakan 



SPOP tersebut oleh orang atau badan yang menjadi Wajib Pajak 

liarus diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 

I )  Jelas, maksudnya adalah bahwa penulisan data yang diminta dalam 

SPOP hams dibuat sedemikian rupa, sehingza tidak menirnbulkan salah 

tafsir yang dapat merugikan Negara atau Wajib Pajak sendiri. 

2) Benar, artinya data yang menyangkut luas tanah dan atau bangunan, 

tahun dan harga perolehan, letak tanah atau bangunan serta peruntukan 

atau penggunaannya, yang dilaporkddituliskan dalam SPOP harus 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3) Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam SPOP, baik yang 

menyangkut Subjek Pajak~Wajib Pajak maupun data tanah dan atau 

bangunan harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kernudian 

SPOP tersebut harus diberi tanggal pengisian SPOP dan ditandatangani 

oleh Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak karena sesuatu ha1 

menyerahkan pengisian SPOP nya kepada orang lain, maka Wajib 

Pajak tersebut hams memberikan kuasa kepada orang dirnaksud 

dengan mernbuatkan swat kuasa di atas meterai Rp. 6.000,OO 

4) Tepat Waktu, artinya SPOP yang sudah diisi oleh Wajib Pajak dengan 

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani harus dikembalikan ke 

Kantor Pelayanan PBB tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak. 

Pengembalian SPOP oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan PBB 

dapat dilaksanakan dengan cara: 

a). Menyerahkannya langsung ke Kantor Pelayanan PBB atau; 

b). Mengmmkannya melalui pos tercatat. 

Wajib Pajak yang terlambat mengernbalikan SPOP atau 

mengernbalikan SPOP sesuai dengan waktu yang ditentukan namun 

pengisiannya tidak benar, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan 

dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP). 



d. Pendataan 

untuk keperluan pendataan Objek dan Subjek terdiri atas 2 (dua) 

kegiatan: 

1) Penyusunan data awal 

a) Penyampaian dan pengernbalian SPOP 

- Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bekerjasama 

dengan aparat Pemerintahan Daerah danlatau Instansi lainnya 

dengan cara menyarnpaikan SPOP kepada para Wajib Pajak 

serta memantau dan menerima kernbali SPOP yang telah diisi 

dan ditandatangmi oleh para Wajib Pajak untuk digunakan 

sebagai bahan penetapan besarnya pajak terhutang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

- Kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah'yang belum memiliki 

Peta Garis, Peta Foto dan Peta Desa diberikan SPOP kolektif 

(KP-PBB-26) agar diperoleh visualisasi lapangan. 

- Kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah yang sudah memiliki 

Peta Garis, Peta Desa atau Peta Kota akan tetapi telah 

mengalami banyak perubahan objek dan subjek PBB, diberikan 

SPOP Perorangan (KP.PBB-2). 

b) Verifikasi Data Objek dan Subjek PBB 

- Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bekerjasama 

dengan Aparat Pemerintah Daerah danlatau Instansi lainnya 

dengan cara mencocokkan data Objek dan Subjek PBB yang 

sudah terdaflar pada administrasi PBB dengan keadaan Objek 

dan Subjek PBB yang sebenarnya di lapangan, untuk 

dipergunakan sebagai bahan penetapan besaniya pajak 

terhutang. 

- Dalam kegiatan veriaasi data Objek dan Subjek PBB kepada 

Wajib Pajak diberikan SPOP Perorangan bila ternyata data 

grafis yang tergarnbar dalam Peta Desa, Peta Garis maupun Peta 

Foto tidak banyak mengalami perubahan. 



- Bilamana data grafis pada Peta Desa, Peta Garis dan Peta Foto 

mengalami banyak perubahan seperti batas desakelurahm, 

batas persil atau bidang objek PBB maka dilakukan pengukuran 

teristris dan penggarnbaran kembali pada bagian peta tersebut 

dengan menggunakan Buku Identifikasi Objek Dan Subjek PBB 

(KP.PBB-27). 

c) Identifikasi Objek dan Subjek PBB 

- Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bersama aparat 

Pemerintah Daerah dda tau  instansi lainnya atau dilaksanakan 

oleh pihak ketiga (dikontrakkan) der~gan cara mencocokkan 

infonnasi @s yang ada pada Peta Kerja dengan keadaan Objek 

PBB di lapangan. 

d) Penyusunan Data Awal PBB 
, 

- Penyusunan data awal adalah sernua kegiatan pendataan seluruh 

objek PBB dalam suatu wilayah tertentu. 

- Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau 

pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 

- Dalam melaksanakan penyusunan data awal PBB, dicatat 

keterangan mengenai objek dan subjek PBB tennasuk dari 

nama, alamat, dan dilengkapi dengan pengisian SPOP oleh 

Wajib Pajak. 

2) Kegiatan Pernutalchiran Data PBB 

Pernutalchiran data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau 

menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi/penelitian Kantor 

Pelayanan PBB dda tau  subjek PBB dari pejabat sebagairnana 

dirnaksud dalam pasal21 UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan 



5. Cara Menghitung PBB 

Besarnya PBB di hitung dengan rumus: 

PBB = Tarif pajak x NJKP 

= Tarif pajak x (%NJKP x (NJOP - NJOPTKP) 

Untuk menghitung besarnya PBB terlebih dahulu perlu diketahui 

faktor-faktor berikut ini : 

a. Tarif Pajak 

Tarif pajak yang dikenakan atas Objek Pajak adalah sebesar 0,5% 

(lirna persepuluh persen). 

b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bil'amana tidak terdapat 

transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan 

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai 

Jual Objek Pajak Pengganti; 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh 

Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun 

sesuai dengan perkembangan daerahnya 

Nilai Jual Objek Pajak yang berupa tanah (bumi) dan bangunan dapat 

ditentukan melalui: 

1). Pendekatan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu 

suatu pendekatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak dengan 

cara membandingkannya dengan harga Objek Pajak lain sejenis dan 

letaknya berdekatan serta telah diketahui harga jualnya. 

2). Pendekatan Nilai Perolehan Baru, yaitu suatu peridekatan untuk 

menentukan Nilai Jual Objek Pajak dengan cara menglutung seluruh 

biaya yang dikeluarkan untuk mernperoleh/membangun Objek Pajak 

dengan mempergunakan unit biaya dari materiaVkomponen bangunan. 



3). Pendekatan Nilai Jual Pengganti, yaitu suatu pendekatan untuk 

menentukan Nilai Jual Objek Pajak dengan memperhitungkan hasil 

produksi atau pendapatan Objek Pajak yang bersangkutan. 

c. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 

1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh 

Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap 

tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. 

2) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual kena Pajak yang 

ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari 

Nilai Jual Objek Pajak. 

3) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan. dengan 

Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi 

nasional. Dalarn menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar 

pertirnbangan Gubernur serta memperhatikan azas Sew Assesment. 

Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (Assesment Value) adalah nilai 

jual yang dipergunakan sebagai dasar penghltungan pajak, yaitu suatu 

persentase tertentu dari nilai jual sebenamya. 

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak 

yang terhutang ditetapkan untuk: 

a). Objek Pajak perkebunan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari 

Nilai Jual Objek Pajak; 

b). Objek Pajak kehutanan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari 

Nilai Jual Objek Pajak; 

c). Objek Pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari 

Nilai Jual Objek Pajak; 

d). Objek Pajak lainnya: 

(1) Sebesar 40% (ernpat puluh perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak 

apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) atau lebih; 



(2) Sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak 

apabila Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Contoh: 

Nilai Jual Suatu Objek Pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai 

Jual Kena Pajak misalnya 20% maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak 

adalah: 

20% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 200.000,OO 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

Kepada setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak yang ditetapkan setinggi-tingginya Rp.' 12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap 

daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan 

Pendapat Pemerintah Daerah setempat. 

Contoh: 

Wajib Pajak Andi mempunyai Objek Pajak berupa: 

Tanah seluas 800m2 dengan harga jual Rp. 300.000,00/m2; 

Bangunan seluas 400m2 dengan harga jual Rp. 350.000/m2 

Taman mewah seluas 200m2 dengan nilai jual Rp. 50.000/m2 

Pagar mewah sepanjang 120m dan tinggi rata-rata pagar 1,5m dengan 

nilai jual Rp. 175.000,OO /m2 

Persentase Nilai Jual Kena Pajak misahya 20%. 



Besarnya pajak yang terhutang adalah sebagai berikut : 
. - -. - - . . - - -- - - . -. . . . . . - - - --- - - - - 

' Nilai Jual Tanah : 
I 800 x Rp. 300.000,OO 

Nilai Jual Bangunan : 
1 a. Rurnah dan Garasi 

400 x Rp. 350.000,OO 
b. Taman Mewah 

200 x Rp. 50.000,OO 
c. Pagar Mewah 

(120 dan 1.5) x Rp. 
175 .OOO,OO 

Nilai Jual Objek Pajak 
NJOPTKP 

, NJOP Kena Pajak 

Rp. 240.000.000,00 

= Rp. 140.000.000,00 

= Rp. 10.003.000,00 

- - 

RD. 3 1.500.000.00 
RD. 181.500.000.00 

- - Rp. 42 1.500.000,OO 
- - Rp. 12.000.000.00 

Rp. 409.500.000,00 

~...~.-- 

Pajak Burni dan Bangunan yang terhutang : 

0,5% x 20% x Rp. 409.500.000,00 = Rp. 409.500,bo 

6. Tahun, Saat dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terhutang 

Berkaitan dengan pelaksanaan PBB atau pajak-pajak lainnya Wajib 

Pajak perlu rnemperhatikan tahun pajak, saat yang menentukan pajak terutang 

atau pajak yang harus dibayar dan tempat pajak terutang: 

a. Adapun yang dimaksud dengan "Tahun Pajak" pada PBB adalah jangka 

waktu satu tahun takwim. Tahun takwirn ini adalah masa dari tanggal 1 

Januari sarnpai tanggal 3 1 Desernber. Dengan demikian pajak yang hams 

dibayar oleh Wajib Pajak adalah pajak untuk selama satu tahun takwim 

tersebut. 

b. Sehubungan dengan itu, maka saat yang menentukan pajak yang terhutang 

atau yang hams dibayar adalah ditentukan menurut keadaan Objek Pajak 

pada tanggal 1 Januari. Dengan dernikian segala mutasi atau perubahan 

atas Objek Pajak yang tejadi setelah tanggal 1 Januari sampai 3 1 

Desember tahun bejalan akan dikenakan pajak untuk kewajiban pajak 

pada tahun berikutnya. 

c. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat PBB terhutang adalah tempat 

Objek Pajak itu berada, yaitu: 



1). Untuk daerah Jakarta adalah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

2). Untuk daerah lainnya adalali di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I1 

atau Kota yang meliputi letak Objek Pajak yang bersangkutan. 

Catatan: 

Pengecualian juga perlu dikernukakan bahwa tempat Pajak Bumi dan 

Bangunan yang terhutang untuk Kota Batarn adalah Provinsi daerah Tingkat I 

Riau. 

Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Pembagian Hasil PBB 

a. Penetapan 

Sebagai dasar penag-lhan pajak, Kepala Kator  pelayanan PBB 

menerbitkan antara lain: 

1). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

SPPT adalah surat yang dibrunakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak untuk mernberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada 

Wajib Pajak. 

+ Dasar Penerbitan SPPT: 

- Surat pernberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

- Objek Pajak yang sebelumnya telah dikenakan IPEDA, SPPT 

dapat diterbitkan berdasarkan data Objek Pajak yang telah ada 

pada Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan. 

+ Kapan SPPT Harus Dilunasi 

Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi 

selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT 

oleh Wajib Pajak. Bila seseorang Wajib Pajak menerima SPPT 

pada tanggal 1/3/2003, maka selambat-lambatnya pada tanggal 31 

Agustus 2003 ia hatus sudah melunasi PBB nya tanggal 31 Agustus 

2003 ini disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT. 



2) Surat Ketetapan Pajak(SKP) 

+ Dasar Penerbitan SKP 

- SKP diterbitkan apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) yang dismpaikan melewati 30 hari setelah diterimanya 

SPOP oleh Wajib Pajak dan setelah ditegur secara tertulis 

ternyata tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak sebagaimana 

ditentukan dalam Suraf Teguran; 

- SKP diterbitkan atau dibuat apabila berdasarkan hasil 

pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang 

terhutang lebih besar dari jurnlah pajak berdasarkan SPOP yang 

dikernbalikan oleh Wajib Pajak 

+ Kapan SKP Harus Dilunasi 

Pajak yang terhutang berdasarkan sKP hams dilunasi 

selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh 

Wajib Pajak. Jadi bila seorang Wajib Pajak menerima SKP pada 

tangal 1 Maret 2003, ia sudah hams melunasi PBB selambat- 

larnbatnya taggal 31 Maret 2003. Tanggal 31 Maret ini disebut 

tanggal jatuh tempo SKP. 

+ Jumlah Pajak Dalam SKP 

Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP yang penerbitannya 

disebabkan oleh pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima 

Wajib Pajak, adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda 

adrninistrasi 25% dihitung dari pokok pajak. 

Contoh: 

Wajib Pajak A tidak menyampaikan SPOP. Berdasarkan data yang 

ada, Kepala Kantor Pelayanan PBB mengeluarkan SKP yang berisi: 

- Objek Pajak dengan luas dan nilai jual 
- Luas Objek Pajak menurut SPOP 
- Pokok Pajak = Rp. 100.000,- 
- Denda Administrasi 

25% x Rp. 100.000,- = Rv. 25.000,- 
Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP = Rp. 125.000,- 



Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP, dasar penerbitannya 

disebabkan oleh hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, adalah 

selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lainnya dengan pajak yang terhutang dihitung berdasarkan 

SPOP ditambah denda adrninistrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang 

terhutang. 

Contoh: 

Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT = Rp. 100.000,- 
Berdasarkan perneriksaan pajak yang seharusnya 
Terhutang dalam SKP = Rv. 150.000,- (-) 
Selisih = Rp. 50.000,- 
Denda adminsitrasi 25% x Rp. 50.000,- = Rp. 12.500,- (+) 
Jumlah pajak dalam SKP = Rp. 62.500,- 

3). Surat Tagihan Pajak (STP) 

+ Dasar Penerbitan STP 

- Wajib Pajak terlambat membayar hutang pajaknya seperti 

tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 bulan 

sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

- Wajib Pajak terlambat membayar hutang pajaknya seperti 

tercantum dalarn SKP, yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) 

bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak. 

- Wajib Pajak melunasi pajak yang terhutang setelah lewat saat 

jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda adrninistrasi tidak 

dilunasi. 

+ Besarnya Denda Administrasi Dalam STP dan Saat Jatuh 

Tempo 

Besarnya denda adminsitrasi karena Wajib Pajak membayar 

pajaknya melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT adalah sebesar 

2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai 

dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 



puluh empat) bulan. Adapun saat jatuh tempo STP yaitu 1 (satu) 

bulan sejak diterirnanya STP oleh Wajib Pajak. 

Contoh: 

SPPT tahun 2003 diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 1 Maret 

2003 dengan pajak yang terhutang sebesar Rp. 100.000,- dan oleh 

Wajib Pajak baru dibayar tanggal 1 0 Oktober 2003. 

Besarnya pembayaran pajak adalah: 

- Pokok Pajak = Rp. 1 00.000,OO 
- Denda administrasi selama 2 bulan 

2 x 2% x Rp. 100.000,- = Rp. 4.000.00 
Pajak yang harm dibayar pada tanggal 
10 Oktober 1988 = Rp. 104.000,OO 

Bila Wajib Pajak tersebut membayar pajaknya pada tanggal 10 

Oktober 2005 (setelah lewat 26 bulan), maka denda administrasi 

dihitung maksirnurn selama 24 bulan. Jadi jumlah pajak yang harus 

dibayar yaitu: 

- Pokok pajak = Rp. 100.000,00 
- Denda administrasi selama 24 bulan 

24 x 2% x Rp. 100.000,OO = RD. 48.000.00 (+) 
Pajak yang hams dibayar pada tanggal 
10 oktober 2005 = Rp. 148.000,OO 

b. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB 

1). Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal 

diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh Wajib Pajak. 

2). Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak hams dilunasi 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Swat 

Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak. 

3). Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak 

dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% 

(dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai 



dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan. 

Contoh: 

SPPT tahun Pajak 200 1 diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 1 Maret 

2001 dengan pajak yang terhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu 

rupiah). Oleh Wajib Pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 2001. 

Maka terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan denda administrasi 

sebesar 2% (dua persen) yakni : 2% x Rp. 100.000,00 = Rp. 2.000,OO. 

Pajak yang terutang yang hams dibayar pada tanggal 1 September 2001 

adalah: 

Pokok Pajak + Denda Administrasi + = Rp. 100.000,00 + Rp. 

2.000,00 = Rp. 102.000,OO. Bila Wajib Pajak tersebut baru membayar 

utang pajaknya pada tanggal 10 Oktober 2001, haka terhadap Wajib 

Pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2% dari pokok pajak, yakni : 4% x 

Rp. 100.000,00 = Rp. 4.000,OO. Pajak yang terhutang yang hams 

dibayar pada tanggal 10 Oktober 2001 adalah: 

Pokok Pajak + Denda administrasi = Rp. 100.000,00 + Rp. 4.000,OO = 

Rp. 104.000,OO. 

4). Denda adminsitrasi ditambah dengan utang pajak yang belum atau 

kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang hams dilunasi 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diten'manya Surat 

T m a n  Pajak oleh Wajib Pajak 

5). Pajak yang terhutang dapat dibayar di Bank Persepsi, Kantor Pos dan 

Giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

6). Tatacara pembayaran dan penaghan pajak diatur oleh Menteri 

Keuangan. 

7). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat 

Tagihan Pajak merupakan dasar p e n m a n  pajak. 

8). Jurnlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Taghan Pajak yang 

tidak dibayar pada waktunya dapat di tagh dengan surat paksa. 



9). Menteri Keuangan dapat melipahkan kewenangan penagihan pajak 

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dadatau BupatlIWalikota 

Kepala Daerah Tingkat 11. 

c. Bagi Hasil Pusat dan Daerah 

Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan Negara yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 

pembagian sekurang-kurangnya 90% (sernbilan puluh persen) untuk 

Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang 

bersangkutan. 

90% yang rnerupakan bagian daerah dirinci sebagai berikut: 

1). 16,2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan. 

2). 64,8% un tuk daerah KabupatenlKota yang bersanghtan 

3). 9% untuk biaya pemungutan ( untuk mendukung operasional 

pemungutan PBB, peningkatan kualitas SDM, Komputerisasi 

perpajakan d m  insentif atas prestasi kerja karyawan di lingkungan 

Dirjen Pajak). 

Hasil penerimaan PBB Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh 

daerah KabupatedKota berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun 

anggaran berjalan. 

Alokasi pembagiannya sebagai berikut: 

a). 65% dibagrkan secara merata kepada seluruh daerah kabupatenkota. 

b). 35% dibagkan sebagai insentif kepada d a d  kabupatenkota yang 

realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan d m  perkotaan pada tahun 

anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang 

ditetapkai. 

Hasil penerimaan PBB bagian daerah propinsi dan kabupatenkota 

merupakan pendapatan daerah yang setiap tahun dicantumkan dalarn 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



8. Pengurangan, Keberatan dan Banding 

a. Pengurangan 

Besarnya PBB dapat dimintakan pengurangan dalam hal: 

1). Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan 

Subjek Pajak danlatau karena sebab tertentu lainnya. Dapat berupa: 

a). Lahan pertanian / perkebunan / perikanan / peternakan yang 

hasilnya sangat terbatas yang dimiliki 1 dikuasai atau dimanfaatkan 

oleh Wajib Pajak perseorangan. 

b). Objek Pajak yang nilai jualnya meningkat disebabkan adanya 

pembangunan atau perkembangan lingkungan yang 

dimilikildikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak perseorangan 

yang berpenghasilan rendah. 

c). Objek Pajak yang dimiliWdikuasai atau dinianfaatkan oleh Wajib 

Pajak perseorangan yang penghasilannya semata-mata berasal dari 

pensiun, sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi. 

d). Objek Pajak yang dimiliWdikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib 

Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas 

yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi 

kewajiban rutin perusahaan. 

e). Objek Pajak yang dimilikildikuasai atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat berpenghasilan rendah lainnya sehingga kewajiban 

PBB nya sulit dipenuhi. 

Besarnya pengurangan untuk hal-ha1 tersebut di atas ditetapkan 

setinggi-tingginya 75% oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB 

berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat 

pengi~asilan Wajib Pajak yang besarnya PBB yang terhutang. Untuk 

mendapatkan pengurangan tersebut, Wajib Pajak perlu mengajukan 

permohonan. 

2). Objek Pajak terkena: 

a). Bencana alam, seperti : gempa bumi, banjir dan tanah longsor. 



b). Sebab lain yang luar biasa seperti : kebakaran, kekeringan, wabah 

penyakit tanaman dan hama tanaman. 

Besarnya pengurangan untuk Objek Pajak yang terkena 

bencana alarn dan sebab-sebab lain yang luar biasa ditetapkan sampai 

dengan 100% oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB berdasarkan 

pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat 

tingkatlpersen tase ken~sakan dari Objek Pajak yang terkena bencana 

alarn dan atau sebab-sebab lain yang luar biasa. 

Untuk mendapatkan pengurangan, Wajib Pajak tidak perlu 

mengaj ukan permohonan sendiri karena Pemerintah Daerah setempat yang 

akan segera mengurusinyalmemberitahukan secara tertulis. (tetapi tidak 

tnenutup ketnungkinan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 

mengajukan pengurangan pajak). 

b. Keberatan dan Banding 

1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak 

atas: 

a). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

b). Surat Ketetapan Pajak 

2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

menyatakan alasan secara jelas. 

3). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 

tanggal diterirnanya surat oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib 

Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan diluar kekuasaannya. 

4). Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat 

Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda 

pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti 

penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak. 



5) .  Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan 

keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis 

hal-ha1 yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. 

7). Direktur jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, memberikan keputusan 

atas keberatan yang diajukan. 

8). Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat 

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 

9). Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 

besarnya jumlah pajak yang terhutang. 

10). Dalam hal wajib pajak mengajukan kebkatan atas ketetapan 

sebagaimana dalam surat ketetapan pajak, wajib pajak yang 

bersangkutan hams dapat mernbuktikan ketidakbenaran ketetapan 

pajak tersebut. 

Ketentuan ini mengharuskan wajib pajak membuktikan ketidakbenaran 

ketetapan pajak, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap 

ketetapan secara jabatan. 

Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran SKP 

secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak. 

11). Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Dyen Pajak 

tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan tersebut dianggap 

diterima. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, bagi 

wajib pajak yaitu apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 

diterimanya surat keberatan, Di jen Pajak tidak memberikan keputusan 

atas keberatan yang diajukan berarti keberatan tersebut diterima 

12). Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak 

terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam jangka 



waktu 3 bulan sejak tanggal diterirnanya surat keputusan oleh wajib 

pajak dengan dilarnpiri salinan surat keputusan tersebut. 

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang 

kurang puas terhadap keputusan Dyen Pajak atas keberatan yang 

diajukan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, dalam 

ha1 ini seperti yang ada sekarang yaitu Majelis Pertirnbangan Pajak. 

13). Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

14). Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban rnembayar 

pajak. 

9. Sanksi 

a. Bagi Wajib Pajak: 

1 ). Karena kealpaannya sehingga menimbulkan keiugian pada Negara, 

dalarn hal: 

a). Tidak mengembalikan atau menyarnpaikan SPOP kepada Direktorat 

Jenderal Pajak. 

b). Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap 

dadatau melampirkan keterangan tidak benar. 

2). Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara 

dalam hal: 

a). Tidak mengembalikan / menyampaikan SPOP kepada Direktorat 

Jenderal Pajak 

b). Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap 

d d a t a u  melampirkan keterangan yang tidak benar. 

c). Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang 

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. 

d). Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan swat atau dokumen 

lainnya. 

e). Tidak menunjukkan data atau tidak mennyampaikan keterangan yang 

diperlukan. 



Untuk Sebab Kealpaan: 

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 enam bulan atau 

denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak yang terhutang. 

Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan 

tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negam 

Untuk Sebab Kesengajaan: 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda 

setinggi-tinginya 5 kali pajak yang terhutang. 

Sanksi pidaqa ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi 

tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung 

sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang 

dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda 

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka 

bad mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat satu tahun, 

sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang 

dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat, 

ialah dua kali lipat dari ancaman pidana. 

b. Bagi Pejabat: 

1). Sanksi Umum 

Apabila tidak mernenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di 

muka, dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang berlaku, 

yaitu antara lain Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan 

Jabatan Notaris. 

2). Sanksi Khusus 

Bagi pejabat yang tugas pekejaannya berkaitan langsung atau ada 

hubungannya dengan Objek Pajak ataupun pihak lainnya, yang: 

a). Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang 

diperlukan 



b). Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan 

yang diperlukan dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 

1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00. 

10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. 

a. Beberapa Pengertian Umum 

1). Kelebihan pembayaran PBB pada prinsipnya adalah hak wajib pajak 

yang hams dikembalikm oleh Pemerintah. Kelebihan tersebut dapat 

dikernbalikan (restitusi), dikompensasi dengan utang PBB lainnya dan 

disumbangkan kepada negara. 

2). Restitusi adalah kelebihan pembayaran PBQ yang dikembalikan 

kepada wajib pajak dalarn bentuk uang tunai atau pernindahbukuan. 

3). Kompensasi adalah kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan 

dengan utang PBB lainnya yang sudah atau belum jatuh tempo atau 

atas permintaan wajib pajak diperhitungkan dengan ketetapan PBB 

tahun yang akan datang. 

4). Kelebihan pembayaran PBB yang disumbangkan kepada negara adalah 

kelebihan pembayaran PBB yang atas pernyataan wajib pajak 

disumbangkan kepada negara. 

b. Sebab-Sebab Te rjadinya Kelebihan Pembayaran 

Kelebihan pembayaran dapat terjadi dalam ha1 pembayaran PBB yang 

dilakukan oleh wajib pajak atas objek pajak tertentu lebih besar dari 

jurnlah PBB yang terutang, disebabkan: 

- Terjadinya perubahan peraturan; 

- Diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Pengurangan atas objek 

pajak tersebut; 

- Diterbitkannya Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan atas objek 

pajak tersebut; 



- Kekeliruan pembayaran PBB atas objek pajak tersebut. 

c. Tata Cara Memperoleh Pengembalian 

1). Untuk dapat memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB 

wajib pajak hams mengajukan permohonan yang diajukan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Duektur Jenderal Pajak u.p 

Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat. 

2). Untuk memastikan bahwa memang benar telah tejadi kelebihan 

pembayaran PBB dalam satu tahun pajak, Kantor Pelayanan PBB 

setempat melakukan penelitian seperlunya 

3). Atas dasar penelitian tersebut Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala 

Kantor Pelayanan PBB setempat dapat menerima seluruhnya, sebagian 

atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

tersebut. 

d. Pelaksanaan Pemberian Pengembalian 

1). Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat 

paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya swat 

permohonan tersebut: 

- Swat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak - Pajak Burni dan 

Bangunan (SKKPP.PBB), apabila jumlah PBB yang telah dibayar 

ternyata lebih besar dari seharusnya; 

- Surat Pemberitaan (SPb), apabila jumlah PBB yang dibayar sama 

dengan jumlah PBB yang seharusnya; 

- Swat Ketetapan Pajak (SKP), apabila jumlah PBB yang dibayar 

ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya. 

2). Apabila jangka waktu tersebut 12 (dua belas) bulan ;erlampaui dan 

KP.PBB belum menerbitkan keputusan, maka dalam waktu l(satu) 

bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak 

menerbitkan SKKPP.PBB. 



3). Atas dasar SKKPP.PBB, KP.PBB menerbitkan Surat Perintah 

Membayar Kelebihan Pembayaran PBB (SKMKP.PBB) SPMKP.PBB 

berisikan perintah kepada Bank Operasional V (Bank Tunggal) untuk 

melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejum lah uang yang 

disebutkan ke rekening wajib pajak yang bersangkutan. 

4). Dalam ha1 wajib pajak mempunyai utang PBB atas objek lainnya 

dalam wilayah Daerah Tingkat I1 (Daerah Tingkat I untuk DKI) yang 

sama, maka kelebilian pembayaran PBB nya diperhitungkan terlebili 

dahulu dengan utang PBB atas objek lainnya. 

5). Apabila wajib pajak menghendaki, kelebihan pembayaran PBB nya 

dapat diperhitungkan dengan penetapan PBB tahun yang akan datang 

atau disumbangkan kepada negara. 



SOAL - SOAL 

.............. 1. Nilai Objek Pajak PBB adalah 

............. 2. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB adalah 

...... 3. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 

.......... 4. Yang menjadi Subjek Pajak PBB adalah 

......... 5. Saat menentukan pajak yang terhutang adalah 

6. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2000 berupa sebidang tanah tanpa 
bangunan di atasnya Pada tanggal 10 Agustus 2000 dilakukan pendataan, 
ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang 
terutang untuk tahun 2000 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada 
tanggal 1 Januari 2000, sedangkan bangunannya diken'akan utang PBB pada 
tahun .......... 

7. Wajib Pajak A tidak melunasi PBB dengan Pokok Pajak Rp. 1.000.000,00 
maka Dirjend Pajak mengeluarkan SKP dengan sanksi bunga sebesar ...... 

8. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar pen&tungan pajak yang 
terutang, ditetapkan untuk Objek Pajak perkebunan sebesar ............... 

9. Tarif Pajak PBB adalah .......... 

10. Hasil penerirnaan pajak merupakan penerirnaan Negara yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dengan irnbangan pembagian 
sekurang-kurangnya ............... 

PILIHAN GANDA 

1. Termasuk pengertian Bangunan dalarn PBB, kecuali: 

a Kolarn renang c. Kolam ikan e. Tempat olahraga 
b. Pagar mewah d. Tarnan mewah 

2. Faktor-faktor untuk menentukan klasiaasi bumi atau tanah adalah: 

a. Letak c. Rekayasa e. Lingkungan 
b. Bahan yang digunakan d. Kondisi 



3. Dalam penulisan pada SPOP dibuat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan 
salah tafsir, ha1 ini disebut dengan: 

a. Jelas 
b. Beliar 

c. Lengkap e. Teliti 
d. Tepat waktu 

4. Keberatan atas PBB diajukan paling lama ...... ..sejak tanggal diterirnanya 
surat oleh Wajib Pajak. 

a. 30 hari 
b. 2 bulan 

c. 3 bulan e. 12 bulan 
d. 6 bulan 

5. Apabila Objek Pajak terkena musibah maka dapat dirnintakan kekurangan 
............. sanpai dengan 

a. 25% c. 60% e. 100% 
b. 50% c. 75% 

6. Pejabat yang dalam jabatannya berkaitan langsung dengan Objek Pajak adalah 

a. Camat c. Pejabat Agraria e. Kepala Dusun 
b. Pejabat Dinas Tatakota d. Kepala Desa 

7. Sanksi bagi Wajib Pajak karena sengaja tidak menyampaikan SPOP dapat 
........... dipidana penjara maksimal 

a. 2 bulan 
b. 6 bulan 

c. 2 taliun e. 7,5 tahun 
d. 5 tahun 

8. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk objek pertambangan ditetapkan sebesar 
........ dari NJOP 

- 9. NJOPTKP untuk PBB ditetapkan maksimal: 

a. Rp. 8.000.000 c. Rp. 30.000.000 e. Rp. 300.000.000 
b. Rp. 12.000.000 d. Rp. 60.000.000 

10. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah ......... 

a. Per 1 Januari 
b. Sejak bangunan didirikan 
c. Sejak bangunan selesai didirikan 
d. Per 3 1 Desember 
e. Sejak didaflar ke KPP 



BAB X 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN 
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 

(PPN Dan PPn-BM) 

1. Asal Mula PPN dan PPn-BM 

Di Indonesia, sebelum adanya Pajak Pertarnballan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), Pajak Penjualan (PPn) untuk 

pertana kalinya diperkenalkan pada tahun 1950, kemudian dikukuhkan dalam 

bentuk UU pada tahun 195 1 dengan nama UU PPn 1951. Dalam 

pelaksanaannya ternyata pajak penjualan ini mernpunyai banyak kekurangan 

yang mengakibatkan jenis pajak ini menjadi tidak efektif'dan tidak produktif 

Ketidak efektifan jenis pajak ini karena PPn 195 1 mengakibatkan beban pajak 

berganda dan bentuk peraturannya m i t .  Hal ini dapat dijelaskan karena 

pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan ketentuan 9 macarn tarif yang 

berbeda atas 9 golongan barang, dimana setiap golongan memuat bermacam- 

macarn jenis barang yang berbeda pula. Sebagai contoh rnisalnya pajak dapat 

dikenakan atas bahan baku pada saat impor, kemudian dikenakan lagi pada 

satu atau beberapa tingkat produksi sampai penyerahan hasil produksi oleh 

pabrikan terakhir. 

Karena keadaan yang demikian itu Pajak Penjualan diganti dengan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-Bm) 

yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983, yang terakhir kali diubah dalam 

UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa 

dan Pajak Penjualan Barang Mewah. 

Lahirnya sistem Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang 

Mewah ini tentu saja mernbawa dampak positif dalam pelaksanaannya, antara 

lain: 

a. Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah dalam 

pelaksanaannya bisa menghindari pengenaan pajak berganda. 



b. Dalam ha1 ekspor, diberikan pengembalian beban pajak yang melekat pada 

waktu perolehan harga barang yang diekspor. 

c. Dalam ha1 impor, jumlah pajak yang dipungut sarna dengan jumlah pajak 

yang dikenakan atas barang yang diproduksi di dalam negeri pada tingkat 

harga yang sama, karena itu menciptakan persaingan yang sehat untuk 

keuntungan konsumen. 

d. Penerapan sistem tarif yang lebih sederhana atas PPN dan PPn-BM dapat 

dengan mudah melacak setiap bentuk penyelundupan pajak. 

Pajak Pertambahan Nilai Barang d m  Jasa dan Pajak Penjualan Barang 

Mewah adalah dua macam pajak yang merupakan satu kesatuan sebagai pajak 

yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. Perbedaan yang prinsipil antara 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah terletak pada 

sistem pemungutannya Pajak Pertambahan Nilai dapat1 dipungut berkali-kali 

dalam tingkatan produksi (Multi Stages ). Sedangkan Pajak Penjualan Barang 

Mewah hanya dipungut sekali yaitu pada saat barang mewah tersebut 

diserahkddijual oleh pabrik yang menghasilkan atau pada waktu diimpor. 

2. Pengertian PPN dan PPn-BM 

Pertambahan nilai adalah jurnlah antara biaya yang dikeluarkan dan 

tingkat laba yang diharapkan dalam suatu proses produksi. Artinya proses 

pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan 

mulai bahan baku menjadi barang setengah jadi sarnpai akhirnya menjadi 

barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan. Seperti 

ilustrasi berikut ini; Seseorang pengusaha garmen ingin menjual produk berupa 

kemeja, maka pengusaha tersebut akan memerlukan bahan baku berupa kain 

dan bahan pembantu lainnya untuk diproses menjadi produk yaug akan 

dijualnya. Dalam proses produksi tentu saja tidak lepas dari faktor-faktor 

produksi seperti: 

a. Harta tetap, dimana ada biaya penyusutan dari harta tetap tersebut. 

b. Modal, berkaitan dengan faktor bunga modal yang hams dibayarkan 

c. Tenaga kerja, berkaitan dengan pembayaran upah dan gaji 



d. Biaya-biaya kantor dan laba yang diharapkan. 

Karena adanya minimal 4 faktor produksi maka harga jual merupakan 

penambahan antara harga beli, biaya-biaya promosi dan tingkat laba yang 

diharapkan. Penambahan biaya produksi dan tingkat laba inilah yang 

sebenamya merupakan pertarnbahan nilai yang dipungut pajaknya. Dengan 

kata lain biaya-biaya yang dikeluarkan berupa penyusutan, bunga modal, gaji 

dan upah, biaya-biaya kantor dan tingkat laba yang diharapkan adalah unsur- 

unsur pertarnbahan nilai. Sehingga besarnya pertarnbahan nilai secara 

sederhana dapat kita ketahui dengan cara mencari selisih antara Harga Jual 

dengan Harga Beli suatu barang atau jasa. 

Proses pengenaan PPN dapat dilihat dari contoh berikut ini: Seorang 

Fengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan usahanya akan dikenakan PPN 

dari barang dan jasa yang dibeli untuk keperluan usahhya. PPN atas barang 

dan jasa yang dibeli untuk keperluan usaha ini disebut Pajak Masukan. 

Jika barang dan jasa yang dibeli tadi dijual kepada pihak lainnya, maka 

Penbwsaha Kena Pajak dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai dari orang 

yang membeli barang dan jasa. Barang atau jasa yang diserahkan oleh 

Pengusaha Kena Pajak kepada pihak lain itu merupakan keluaran, dan PPN 

yang dipungut merupakan Pajak Keluaran. 

Untuk menmtung Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang, Pengusaha 

Kena Pajak hams men@tung selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak 

Masukan, yang secara sederhana dapat dirumuskan: 

PPN = Pajak Keluaran - Pajak Masukan 

Jika Pajak Keluaran ternyata lebih kecil dari Pajak Masukan, maka 

selisihnya merupakan Hak Pengusaha Kena Pajak yang dapat dirninta kembali 

atau dikompensasikan dengan jurnlah pajak yang terhutang dalam masa pajak 

berikutnya. 

PPn-BM merupakan pungutan pelengkap atas pengenaan PPN. 

Dikatakan pelengkap karena pengenaan PPn-BM ini sifat pungutannya adalah 

pungutan satu kali pada sumbernya atas pembeli atau konsumen barang yang 

termasuk dalam kategori barang mew& Barang mewah yang dirnaksudkan 



adalah barang yang dianggap merniliki daya kemampuan lebih tinggi sehingga 

wajar kalau dipungut pajak yang lebih tinggi. 

3. Subjek dan Objek PPN dan PPn-BM 

a. Subjek PPN dan PPn-BM 

Subjek Pajak PPN dan PPn-BM adalah Pengusaha Kena Pajak 

yang disingkat PKP. Walaupun demildan karena PPN dan PPn-BM 

merupakan pajak tidak langsung maka prinsipnya beban pajak bisa digeser 

kepada pihak lain (Taw Shijting). Untuk subjek PPN dan PPn-BM ada dua 

kategori yaitu: 

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang meliputi: PabrikanProdusen, 

Pengusaha Real EstatdIndustrial EstateDeveloper, Importir, Indentor, 

Pengusaha yang mempunyai hubungan istime'wa dengan pabrikan 

danlimportir, Agen utama dan Penyalur utama dari Pabrikan dda tau  

irnportir, Pernegang Hak Paten dan Merek Dagang, Pemborong 1 

Kontraktor 1 Sub Kontraktor Bangunan dan Harta Tetap lainnya. 

2) Pengusaha yang mernilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang 

meliputi: Eksportir dan Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak 

kepada Pengusaha Kena Pajak. 

Bukan Subjek PPN 

1) Pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan 

perkebunan. 

2) Pengusaha Kecil, yaitu pengusaha yang nilai peredaran bruttonya 

setahun lebih kecil atau m a  dengan Rp. 240.000.000,00 atau Jasa 

Kena Pajak dengan jurnlah per'edaran bruttonya tidak lebih dari Rp. 

120.000.000,00. 

Dan kedua jenis pengusaha yang merupakan Bukan Pengusaha 

Kena Pajak ini, jika tidak melaporkan usahanya untuk ditetapkan sebagai 

Pengusaha Kecil, maka akan diberlakukan seperti Pengusaha Kena Pajak 

lainnya. 



b. Objek PPN dan PPn-Bm 

Secara umum dapat dikatakan yang menjadi obejk PPN dm PPn- 

Bm adalah "Penyerahan Barang atau Jasa" yang perinciannya adalah 

sebagai berikut: 

1) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada 

pihak dimanapun juga dimana dasar pengenaan pajaknya adalah 

jumlah harga jual. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak adalah 

barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa 

barang begerak atau barang tidak bergerak sebagai hasil proses 

pengolahan, sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak 

adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yaug dalam lingkungan 

perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengirnpor 

barang, mengekspor barang, melakukan usah'a perdagangan atau 

melakukan usaha jasa. 

2) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha yang memilih menjadi 

Pengusaha Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang dasar 

pengenaan pajaknya adalah pada jumlah harga jual. Yang dimaksud 

dengan Pengusaha yang memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 

Pajak (PMPKP) adalah para eksportir dan pedagang yang menjual 

Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak. 

3) Penyerahan jasa pembuatan, pemugaran, perbaikan bangunan 

konstruksi dan barang tidak bergerak lainnya yang dilakukan oleh 

pemborong/kontraktor/sub kontraktor kepada pihak manapun juga 

dalarn wilayah Republik Indonesia yang dasar pengenaan pajaknya 

adalah penggantian dari harga borongan atau termin pembayaran dari 

harga borongan. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenaikan PPN 

hanyalah jasa bangunadkonstruksi dan barang tak bergerak lainnya 

yang dilakukan oleh pemborong/kontraktor/sub kontraktor termasuk 

didalamnya pengertian penyerahan jasa untuk kepentingan sendiri. 

4) Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapapun yang dasar 

pengenaan pajaknya adalah nilai impor. Penyerahan barang mewah 



pada waktu impor mapun pada tingkat pabrikan, selain dikenakan PPN 

juga akan dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM). 

5) Penyerahan lain-lain, seperti "masih direncanakan" akan adanya PPN 

atas Tanah yang termasuk dalam kategori tanall terlantar (lahan yang 

tidak dimanfaatkcin untuk kegiatan usaha atau ekonomi). 

6) Penyerahm Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean 

Republik Indonesia dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya 

termasuk Pedagang Besar. Yang dimaksud dengan Pedagang Besar 

adalah pengusaha dengan nama dan bentuk apapun dalam usaha 

perdagangan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak manapun 

kecuali semata-mata melakukan penyerahan sebagai pedagang eceran, 

seperti yang diatur dalam Peraturan Pernerintah flo. 28 Tahun 1988. 

7) Penyerahan Jasa Kena Pajak dilingkungan perusahaan atau 

pekerjaannya oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali : jasa pelayanan dan 

peraturan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pelayanan pos dan 

giro, jasa perbankan, asuransi, lembaga keuangan bukan bank, jasa di 

bidang keagamaan, jasa di bidang pendidikan, jasa di bidang kesenian 

yang tidak komersial, jasa penyiaran radio dan televisi, jasa angkutan 

laut dan darat, jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja dan 

penyediaan tenaga kerja, jasa perhotelan dan rurnah penginapan, jasa 

telepon umum/koin box seperti yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 

1988. 

Pengecualian Objek PPN dan PPn-BM 

a). Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN dan PPn-BM 

1). Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan ha i l  kehutanan yang 

dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari 

sumbemya. 

2). Barang hasil peternakan, perburuan 1 penangkapan, atau 

penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya; 



3). Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan yang diambil 

langsung dari sumbernya. 

4). Barang hasil pertarnbangan, penggalian dan pengeboran yang 

diambil langsung dari sumbernya; 

5). Barang-barang kebutuhan pokok; 

6). Makanan dan minuman yang disajikan di hotel. restoran, rumah 

makan, warung dan sejenisnya. 

7). Listrik, kecuali listrik perurnahan dengan daya di atas 6600 watt; 

8). Saham, obligasi, dan surat-swat berharga sejenisnya; 

9). Air bersih yang disalurkan melalui pipa. 

b). Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN dan PPn-BM 

1). Jasa di bidang pelayanan medik; 

2). Jasa di bidang pelayanan sosial; 

3). Jasa di bidang pengiriman swat; 

4). Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha untuk hak 

opsi; 

5). Jasa di bidang keagamaan; 

6). Jasa di bidang pendidikan; 

7). Jasa di bidang kesenian; 

8). Jasa di bidang penyiaran; 

9). Jasa di bidang angkutan umum; 

10). Jasa di bidang tenaga ke rja; 

1 1). Jasa di bidang perhotelan; 

12). Jasa di bidang telekomunikasi. 

4. Saat dan Tempat Terhutangnya PPn dan PPn-BM 

a. Saat Terhutangnya Pajak 

Pajak terhutang dalam masa pajak pada saat: 

1) Penyerahan Barang Kena PajaWJasa Kena Pajak. 

2) Impor Barang Kena Pajak 



3) Pembayaran, jika pembayaran diterima sebelurn penyerahan. 

Untuk barang bergerak, saat terhutangnya pajak adalah saat barang 

diserahkan kepada: 

1) Pembelifpihak ketiga 

2) Juru kirimlpengusaha jasa angkutan. 

Untu! barang tidak bergerak, saat terhutangnya pajak adalah saat 

terjadinya penyerahan hak untuk menggunakadmenguasai barang tidak 

bergerak baik secara hukdsecara  nyata kepada pembelifpenerima barang 

tidak bergerak. 

Untuk Jasa Kena Pajak, saat terhutangnya pajak adalah saat 

terjadinya penyerahan sebagian (termin) dan keseluruhan penyelesaian 

Jasa Kena Pajak. 

Untuk impor, saat terhutangnya pajak adalah saat Barang Kena 

Pajak dimasukkan ke dalarn Daerah Pabean. 

b. Tempat Terhutangnya Paja k 

1) Untuk penyerahan BKPIJKP: 

a). Tempat tinggal 

b). Tempat kedudukan 

c). Tempat usaha dilakukan 

Jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohonan 

Pengusaha Kena Pajak dapat ditetapkan salah satu tempat usaha 

sebagai tempat pajak terhutang. Yang menentukan adalah tempat 

administrasi penjualan. 

2) Untuk Impor 

Ditempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah 

Pabean dihubungkan dengan tempat penyelesaian bea masuk/PPUD. 

Pentingnya menetapkan tempat pajak terhutang adalah berkaitan 

dengan wewenang kantor Ditjen Bea Cukai untuk memungut pajak. 



5. Tarif PPN dan PPn-BM 

a. TarifPPN 

Tarif PPN diatur dalarn pasal 7 UU No. 11 tahun 1994 sebagai 

berikut: 

1) Tarif PPN 10% 

2) Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% 

3) Dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN bisa diubah serendah- 

rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. 

b. Tarif PPn-BM dan Kelompok Barang Mewah 

Tarif PPn-BM diatur dalam pasal 8 UU No. 1 1 Tahun 1994 sebagai 

berikut: 

1 ) Tarif PPn-BM adalah serendah-rendahnya 10% dan setingg-tingginya 

50%. 

2) Atas ekspor BKP yang tergolong mewah yang dikenakan pajak dengan 

tarif 0%. 

3) Dengan Peraturan Pernerintah ditetapkan kelompok BKP tertentu yang 

dikenakan PPn-BM. 

4) Macam dan jenis barang yang dikenakan PPn-BM atas BKP yang 

tergolong mewah diatur oleh Menteri Keuangan. 

Karakteristik PPn-BM: 

PPn-BM merupakan pungutan di samping PPN 

PPn-BM hanya dipungut sekali, yaitu pada saat irnpor BKP yang 

tergolong mewah, atau atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, 

yang dilakukan PKP Pabrikan. 

PPn-BM tidak bisa dikreditkan 

Eksportir yang rnengekspop BKP yang tergolong mewah dapat 

merninta kembali PPn-BM yang dibayar pada saat perolehannya. 



Kelompok b a g  mewah saat ini (tahun 1999) terbagi atas 2 

kelompok, yaitu kelompok selain kendaraan bermotor dan kelompok 

kendaraan bermotor. 

Kelompok barang rnewah saat ini terbagi atas 2 kelornpok, yaitu: 

a) Kelompok Barang Mewah Selain Kendaraan Bermotor 

( 1 )  Kelompok BM selain kendaraan bermotor yang terkena PPn-BM 

10% 

- Kepala susu atau susu yang duagi, mengandung tambahan gula 

atau pemanis lainnya, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau 

tidak, mengandung buah-buahan, biji-bijian, cocoa, atau tidak 

diberi yoghurt, kephu, kejy mentega, atau lemak atau minyak 

yang diperoleh dari susu yang dibotolkan atau dikemas; 

- Air buah d m  air sayuran, yang beluk meragi dan tidak 

mengandung alkohol, mengandung tambahan gula maupun 

tidak, mengandung aroma atau tidak, serta dibotolkddikemas; 

- Minurnan yang tidak mengandung alkohol mengandung 

tambahan gula maupun tidak, mengandung aroma atau tidak, 

serta dibotolkan / dikemas, serat air soda yang dibotolkan / 

dikemas;. 

- Wangi-wangian, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, 

tangan, kaki dan rarnbut serta prepmt rias lainnya; 

- Alat rurnah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, mesin 

jual otomatis termasuk mesin penukar uang, d m  pesawat - 
penerima siaran televisi. 

- Hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, 

kondorninium, town house dan'sejenisnya 

(2) Kelompok BM selain kendaraan bermotor yang terkena PPN-BM 

20% 

- Semua jenis permadani selain yang termasuk dalam butir (3) di 

bawah. 



- Barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari 

plastik, seng atau semen; 

- Alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara 

atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, 

pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran 

televisi dan bagiannya selain yang termasuk pada butir (1) di 

atas; 

- Mesin pengatur suhu, pesawat pendingin dan pesawat pemanas 

selain yang termasuk dalam butir (I  ) mesin setrika, mesin cuci, 

mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan 

pesawat pemangkas rambut serta instrumen musik; 

- Alat olah raga tertentu dan untuk permainan selain yang 

termasuk pada butir (3) di bawah. ~ e c u a l i ' ~ a n ~  dibuat di dalam 

negeri. 

(3) Kelornpok BM selain kendaraan bermotor yang terkena PPn-BM 

35% (kecuali yang ditetapkan dalam butir ( I )  dan butir (2) di atas) 

meliputi: 

- Minuman yang mengandung alkohol 

- Barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit 

atau kulit tiruan, kecuali yang dibuat di dalam negeri; 

- Permadani yang terbuat dari jenis bahan tertentu; 

- Semua jenis alas kaki, kecuali yang dibuat di dalam negeri; 

- Barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari 

kristal, batu pualam, granit dan atau onix; 

- Barang-barang pecah belah kecuali yang dibuat di dalam negeri; 

- Barang-barang yang terbuat dari keramik kecuali yang dibuat di 

dalam negeri; 

- Barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari 

logam mulia danlatau batu mulia d d a t a u  mutiara atau 

campuran daripadanya kecuali yang dibuat di dalam negeri; 



- Pesawat udara kecuali yang dipergunakan untuk keperluan 

Negara dan angkutan urnurn; 

- Kapal pesiar, bahtera dan kendaraan air tertentu kecuali untuk 

keperluan Negara dan angkutan umum; 

- Peralatan dan perlengkapan olah raga golf, power boating 

gantole dan terbang layang, menyelam; 

- Senjata api, senjata angin d m  gas beserta peralatannya, kecuali 

untuk keperluan Negara. 

- Barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, kecuali yang 

dibuat ai dalam negeri; 

- Perlengkapan untuk permainan dalam ruangan di atas meja dan 

dalam tarnan hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak. 

b) Kelompok Barang Mewah Berupa Kendaraan Bermotor 

(1 )  Kelompok BM berupa kendaraan bermotor yang terkena PPn-BM 

20% 

- Kendaraan bermotor roda dua bersilinder 250cc atau kurang, 

kecuali yang dibuat di dalam negeri atau digunakan untuk 

kendaraan dinas TNVPOLRI serta untuk tujuan protokoler 

keNegaraan. 

- Kendaraan bermotor jenis sedan bersilinder 1600cc atau kurang 

d m  jip, yang dibuat di dalam negeri dengan kandungan lokal 

lebih dari 605 serta kombi, minibus, van, dan pick up yang 

memakai bahan bakar bensin, kecuali untuk kendaraan ambulan, 

kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan 

tahanan, kendaraan angkutan mum atau angkutan barang, 

untuk kendaraan dinas TNIPOLRI dan untuk tujuan protokoler 

keNegaraan. 

(2) Kelompok BM berupa kendaraan bermotor yang terkena PPn-BM 

25% adalah kendaraan bermotor jenis combi, minibus, van dan 



pick up yang memakai bahan bakar solar, kecuali untuk kendaraan 

mnbulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, 

kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum atau angkutan 

barang untuk kendaraan dinas TNYPOLRI dan untuk tujuan 

protokoler kenegaraan. 

(3) Kelompok BM berupa kendaraan bermotor yang terkena PPn-BM 

35%. 

- Kendaraan bemotor roda dua bersilinder lebih dari 250cc, 

kecuali yang dibuat di dalam negeri atau digunakan untuk 

kendaraan dinas TNIPOLRI serta untuk tujuan protokoler 

kenegaraan. 

- Kendaraan jenis bus, kecuali yang dibuat' di dalam negeri atau 

digunakan untuk kendaraan tahanan, kendaraan mum, untuk 

kendaraan dinas TNIPOLRI serta untuk tujuan protokoler 

kenegaraan. 

- Kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon dan jip, selain 

yang sudah termasuk butir (1) serta mobil balap dan caravan, 

kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, 

kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan 

angkutan umum, untuk kendaraan dinas TNIPOLRI dan untuk 

tujuan protokoler kenegaraan. 

6. Cara Menghitung PPN dan PPn-BM 

Ada dua metode dalam menglutung PPN, yaitu: 

a. Metode Langsung (Direct Substraction Method) 

Tarif x Pertambahan Nilai 

Cara ini sulit dilaksanakan 



b. Metode Tida k Langsung (Indirect Substraction Method/Tax Invoice 

Method) 

Besarnya PPN = Pajak Keluaran - Pajak Masukan 

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh 

Pengusaha Kena Pajak pada waktu pembelian Barang Kena Pajak, 

Penerirnaan Jasa Kena Pajak atau impor Barang Kena Pajak. 

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh 

Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak. 

Pengkreditan Pajak Masukan 

1.  Pajak Masukan dalarn suatu Masa Pajak dikrditkan dengan Pajak 

Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. 

2. Dalam ha1 belum ada Pajak Keluaran dalarn suatu Masa Pajak, maka Pajak 

Masukan tetap dapat dikreditkan. 

3. Apabila dalarn suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada 

Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai 

yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. 

4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan 

kelebihan pajak yang dapat dirnintakan kembali atau dikompensasikan ke 

Masa Pajak berikutnya. 

Contoh perhitungan PPN: 

Pabrik I: 

- Impor Bahan Baku Rp. 2.000.000,00 
- Membeli Bahan Pembantu Rp. 750.000,OO 
- Spare Parts dan lain-lain Rp. 500.000,OO (+) 

Rp. 3.250.000,OO 
Tambahan biaya yang dikeluarkan : 
- Upah d m  Gaji Rp. 800.000,OO 



- Penyusutan Mesin, dl1 Rp. 250.000,OO 
- Bunga Modal Rp. 150.000,OO 
- Laba Usaha Rp. 250.000.00 (+) 

Jumlah tambahan nilai Rp. 1.450.000.00 
Harga jual produk pabrik I (menjadi bahan baku Rp. 4.700.OG0,OO 
Pabrik 11) 

- - 
Pajak Masukan = 10% x Rp. 3.250.000,OO = Rp. 325.000,OO 
Pajak Keluaran = 10% x Rp. 4.700.000,OO = Rp. 470.000.00 (-) 

Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor Rp. 145.000,OO 

PPN yang masih harus disetor sebesar Rp. 145.000,OO. Jumlah ini sama 
dengan 10% dari jumlah tambahan nilai. 

Pabrik I1 : 

Membeli Bahan Baku (Produk Pabrik I) Rp. 4.700.000,OO 
Tambahan Biaya : 
- Upah dan Gaji Rp. 850.000,OO 
- Penyusutan Rp. 550.000,00 
- Biaya Bunga Rp. 85.000,OO 
- Biaya lain-lain Rp. 325.000.00 (+) 

Rp. 1.810.000,00 
Laba usaha yang diinginkan Ru. 240.000.00 
Jumlah tambahan nilai &. 2.050.000.00 (+) 
Harga jual Rp. 6.750.000,OO 

Pajak Keluaran = 10% x Rp. 6.750.000,OO Rp. 675.000,OO 
Pajak Masukan @ada waktu beli bahan) Rp. 470.000.00 (-) 
Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor Rp. 205.000,OO 

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan 

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk: 

a Pembelidimpor barang atau penerimaan jasa sebelurn pengusaha 

dikukuhkan menjadi PKP 

b. Pembelian barang dan pengeluaran biaya lain yang tilak mempunyai 

hubungan langsung dengan proses menghasilkan barang atau jasa kena 

pajak. 

c. Pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station 

wagon, van, dan kombi. 



7. Cara Menyetorkan PPN dan PPn-BM 

1. Selambat-lambatnya tanggal 15 bulan Takwim berikutnya. Jika tanggal 15 

hari libur, penyetoran dilakukan hari kerja berikutnya. 

2. Untuk impor, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya, kecuali 

yang dipungut pada tanggal 3 1 Maret harus disetor pada hari itu juga. 



SOAL- SOAL 

ESAI 

........... 1. PPN diatur dalam Undang-undang 

2. Barang Kena Pajak adalah ........... 

.......... 3. Penyerahan jasa yang terutang pajak hams memenuhi syarat 

4. Faktur pajak terdiri atas.. ................ 

.............. 5. Faktur pajak sederhana minimal memuat 

6. Tarif PPN atas ekspor BKP .................... 

..... 7. Saat terutangnya PPN atas kegiatan mernbangun sendiri terjadi pada saat 

................... 8. Tarif PPn-BM untuk ekspor adalah 

9. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar dibuat paling 
lambat ...... setelah bulan penyerahan BKP 

10. Ani mernbeli notebook seharga Rp. 29.000.000,00 termasuk PPn-BM 35%. 
Tentukanlah berapa harga notebook tersebut.. .............. 

PILIHA~ &h&h 

1. Jasa yang tidak dikenakan PPN, kecuali: 

c. Perhotelan 
d. Sewa tanpa hak opsi 

2. Yang termasuk pengertian Penyerahan BKP: 

a. Penyerahan BKP secara konsitlyasi 
b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang 
c. Penyerahan BKP kepada makelar 
d. Penyerahan BKP untuk jarninan piutang 

3. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan 
penyerahan: 

a BKP > Rp. 360.000.000,00 c. JKP < Rp. 360.000.000,00 
b. BKP > Rp. 180.000.000,00 d. JKP < Rp. 180.000.000,00 



4. Berikut ini adalah tarif PPn-BM, kecuali: 

a. BKP 20% 
b. BKP 35% 

5. Dasar pengenaan PPN, kecuali: 

a. Harga jual 
b. Nilai irnpor 

c. JKP 40% 
d. JKP 70% 

c. Nilai ekspor 
d. Harga beli 

6. Tarif PPN Untuk penyerahan BKP dalam negeri adalah: 

7. BKP yang tergolong mewah adalah, kecuali: 

a Bukan barang kebutuhan pokok 
b. Dikonsumsi oleh masyarakat tertentu 
c. Dikonsumsi untuk status 
d. Dikonsumsi masyarakat luas 

8. Rinta membeli karnera mewah seharga Rp. 50.000.000,00. Tarif PPn-BM 20% 
maka jurnlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan kamera tersebut 
adalah: 

a. Rp. 50.000.000,00 c. Rp. 60.000.000,00 
b. Rp. 55.000.000,00 d. Rp. 65.000.000,00 

9. Faktur Pajak yang dapat untuk memungut pajak tapi tidak dapat untuk 
mengkreditkan pajak adalah: 

a. Faktur Pajak Sederhana c. Faktur Pajak Gabungan 
b. Faktur Pajak Standar d. Faktur Pajak Biasa 

10. Yang berhak membuat Faktur Pajak adalah: 

a. Dirjend Pajak c. Penjual Barang 
b. Pengusaha Kena Pajak d. Kantor Pelayanan Pajak 



Pengertian Bea Materai 

Beberapa pengertian dari beberapa istilah dalam Perundang-undangan 

Bea Materai: 

a. Bea Materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut dengan 

menggunakan materai ternpel dan atau kertas bermaterai yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah RI atau dengan cara pelunasan lain sesuai dengan 

perundang-undangan. 

b. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan 

maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan 

atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen yang terutang Bea 

Materai hanyalah dokumen yang disebut dalam UU nomor 13 tahun 1985 

pasal2. 

c. Benda Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah RI. 

d. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan 

termasuk pula paraf, teraan, atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan 

cap nama atau tanda lajnnya sebagai pengganti tangan. 

e. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang 

dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea 

Materainya belurn dilunasi sebagaimana mestinya. 

f. Pejabat pos adalah Pejabat Perusahaan Umum (Penun), Pos dan Giro yang 

diserahi tugas melayani perrnintaan pemeteraian kemudian 

3. Objek Bea Materai 

Objek Bea Materai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang 

berisikan tulisan yaug mengandung arti d m  maksud tentang perbuatan, 

keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang 

berkepentingan. Dokumen yang terutang Bea Materai hanyalah dokumen 

yang disebut dalam UU Nomor 13 tahun 1985 pasal2. 



4. Tarif Bea Materai 

a. Tarif Bea Materai Rp. 6.000,00 Dikenakan Atas Dokumen: 

1)a). Surat pejanjian dan surat-swat lainnya (antara lain : swat kuasa, 

surat hibah dan surat pemyataan) yang dibuat dengan tujuan 

digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan 

atau keadaan yang bersifat perdata. 

b). Akta-Akta Notaris tennasuk salinamya. 

c). Akta-Akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

termasuk rangkap-rangkapnya. 

d). Surat yang memuat jurnlah uang lebih dari Rp.1.000.000,00: 

J Yang menyebutkan penerimaan uang 

J Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang 

dalarn rekening di bank, yang berisi 'pemberitahuan saldo 

rekening di bank 

J Yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau 

seluruhnya telab dilunasi atau diperhitungkan. 

e). Surat-surat Berharga seperti: wesel, promes dan aksep yang harga 

nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00 

f ) .  Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun sepanjang harga 

nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00 

2) Dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di 

muka pengadilan: 

a). Surat-swat biasa dan surat-swat kenunah tanggaan. 

b). Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai badasarkan 

tujuannya, jika digunakau untuk tujuan lain atau digunakan untuk 

urusan lain, lain dari maksud semula 

b. Tarif Bea Materai Rp. 3.000,OO Dikenakan Atas Dokurnen 

1) Surat yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,OO tetapi 

tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 

a). Yang menyebutkan penerimaan uang 



b). Yang menyatakan pernbukuan uang atau penyimpanan uang dalam 

rekening di bank. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di 

bank. 

c). Yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya 

telah dilunasi atau diperhitungkan. 

2) Surat-surat Berharga seperti: wesei, promes dan aksep yang harga 

nominalnya lebih dari Rp. 250.000,OO tetapi tidak lebih dari Rp. 

1.000.000,00 

3) Efek dengan nama dan dalam atau bentuk apapun, sepanjang harga 

nominalnya lebih dari Rp. 250.000,OO tetapi tidal lebih dari Rp. 

1.000.000,00 

4) Cek dan bilyet giro dengan harga nominal berapapun. 

Apabila suatu dokumen (kecuali cek dan bilyet giro) mempunyai 

nominal tidak lebih dari Rp. 250.000,OO maka atas dokumen tersebut tidak 

temtang Bea Materai. 

Pengecualian (Tidak dikenakan) Bea Materai Atas: 

1). Dokumen yang berupa: 

a). Surat penyimpanan barang; 

b). Konosemen; 

c). Surat angkutan penumpang dan barang; 

d). Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a), huruf b), dan huruf c); 

e). Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 

f). Swat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman; 

g). Surat-swat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai huruf f); 

2). Segala bentuk ijazah; 

3). Tanda terirna 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 sernua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang 

dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah 

d m  Bank; 

a). Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern 

organisasi; 

b). Dokurnen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan 

kepada penabung oleh Bank, Koperasi, dan badan-badan dan 

lainnya yang bergerak di bidang tersebut; 

c). Surat gadai yang diberikan oleh Perusaham Jawatan Pegadaian; 

d). Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama 

dan dalarn bentuk apapun. 

5. Ketentuan Penggunaan Bea Materai 

a. Tata Cara Penggunaan Benda Materai 

1 )  Materai tempel direkatkan seluruhnya secara utuh d m  tidak rusak di 

atas dokurnen dirnana tanda tangan akan dibubuhkan. 

2) Tanda tangan di atas materai memenuhi syarat hukum apabila: 

- Sebagian tanda tangan di atas kertas dokumen dan sebagian lagi di 

atas materai; 

- Dicantumkan tanggal, bulan dan tahun di atas materai dan di bawah 

tanda tangan; 

- Dengan tinta atau sejenisnya. 

3) Bila digunakan lebih dari satu Materai Tempel (misalnya 2 Materai Rp. 

3.000,OO) maka: 

- Sebagian tanda tangan di atas kertas dokumen dan sebagian lagi di 

atas kedua materai; dua-duanya harm terkena tanda tangan. 

- Dicanturnkan tanggal, bulan dan tahun di atas materai dan di bawah 

tanda tangan; 

- Dengan tinta atau sejenisnya. 



4) Dalarn hal menggunakan kertas materai apabila isi dokumen melebihi 

dari satu lembar, maka lanjutannya boleh menggunakan kertas biasa. 

5) Kertas materai bekas pakai tidak boleh digunakan lagi. 

b. Saat Terutangnya Bea Materai 

1 )  Dokurnen yang dibuat oleh satu pihak (rnisalnya cek, kuitansi) maka 

terutang pada saat dokumen diserahkan dan diterima oleh pihak untuk 

siapa dokumen itu dibuat. 

2) Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak maka terutang pada 

saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan tanda tangan 

dari pihak-pihak yang membuat; misalnya surat perjanjian jual beli. 

3) Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di 

Indonesia. 

Sebagaimana disebutkan dimuka pihak yang terutang Bea Materai 

adalah pihak yang menerima atau memperoleh manfaat dari dokumen, 

kecuali ditentukan lain oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai 

kebiasaan yang berlaku. 

Masalah daluwarsa Bea Materai diatur dalam Pasal 12 UU No. 13 

Tahun 1985 seperti berikut: Kewajiban pemenuhan Bea Materai dan denda 

administrasi menurut Undang-Undang ini daluwarsa setelah lampau waktu 

5 tallun terl~itung sejak tanggal dokurnen dibuat. 

c Tatacara Pelunasan Bea Materai 

Pelunasan Bea Materai dapat dilakukan dengan: 

I )  Menggunakan Benda Materai, yaitu dengan menempelkan Materai 

Ternpel sesuai tarif yang berlaku atau menggunakan Kertas Materai. 

Penggunaan Benda Materai bisa dilakukan secara biasa yaitu oleh 

Wajib Pajak sendiri, dan cara pemeteraian kemudian yang dilakukan 

oleh Pejabat Pos. 

2) Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu 

umumnya menggunakan Mesin Teraan Meterai atau bisa juga dengan 



Alat Lain. Alat lain ini untuk mengantisipasi adanya perkembangan 

teknologi mengenai alat pemeteraian. 

d. Pemeteraian Kemudian 

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa pemeteraian kemudim 

adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh Pejabat Pos 

atas pennintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi 

sebagaimana mestinya Dokumen yang harus dilakukan pemeteraian 

kemudian adalah: 

1) Dokumen yang dipakai bukti di pengadilan yang sebelumnya tidak 

terutang Bea Materai. 

Beberapa contoh dapat diberikan seperti berikut: 

= Seorang mahasiswa mengirirn swat cinta kepada mahasiswi atau 

seseorang meminta orang lain untuk mencarikan barang tertentu 

yang dibutuhkan. Surat cinta atau surat biasa semacarn ini tidak 

terutang Bea Materai pada saat dibuat, tetapi apabila di kemudian 

hari dipakai sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka 

terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian; 

Swat-surat kerumahtanggaan sebagaimana urnurnnya terjadi di 

sebuah kantor, misahya penawaran harga, swat keputusan 

pengangkatan karyawan, swat izin cuti, surat peringatan dari atasan 

dan seterusnya tidak terutang Bea Materai pada saat dibuat, tetapi 

apabila dikemudian dipakai sebagai alat pembuktian di muka 

pengadilan, maka terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian; 

dernikian juga tanda bukti penerirnaan uang intern organisasi. 

2) Dob!men yang h a n g  atau tidak dilunasi Bea Materai, sebagaimana 

mestinya. Misalnya dokumen yang seharusnya dilunasi Bea Materai 

Rp. 6.000,OO atau Rp. 3.000,00 tetapi tidak dilunasi; atau dokumen 

yang seharusnya dilunasi Bea Materai Rp. 6.000,OO tetapi dilunasi 

dengan Rp. 3.000,OO. 



3) Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia 

hams dilunasi Bea Materainya melalui Pemeteraian Kernudian. 

Maksud kata "digunakan" di Indonesia adalah untuk perbuatan 

hukum (sebagai pembuktian) di Indonesia Jadi kalau tidak digunakan 

untuk perbuatan hukum tidak perlu dilakukan pemeteraian kemudian. 

6. Sanksi Bila Terjadi Pelanggaran Terhadap Bea Materai 

a. Ketentuan Khusus 

Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris, dan pejabat 

publik lainnya masing-masing dalam tugas jabatannya tidak dibenarkan: 

1) Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea 

Materainya tidak atau h a n g  dibayar; 

2) Melekatkan dokumen yang Bea Materainya tidak atau h a n g  dibayar 

sesuai dengan tarihya pada dokumen lain yang berkaitan; 

3) Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen 

yang Bea Materainya tidak atau kurang di bayar; 

4) Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang Bea 

Maferainya kurang dibayar sesuai dengan keterangan; 

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dikenai sanksi administrasi 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya antara lain 

diberi pwhgatan (lisan atau tertulis), teguran, ditunda kenaikan 

pangkatnya, diberhentikan dan sebagainya 

b. Sanksi Administrasi 

Dalam hal dokumen yang seharusnya terutang Bea Materai tetapi 

tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi-sanksi administrasi sebesar 

200% dari Bea Materai dengan cara pemeteraian kemudian. Misalnya Akte 

Jual Beli yang dibuat Notaris atau PPAT seharusnya dikenakan Bea 

Materai Rp. 6.000,00, tetapi karena kelalaianuya Akte tersebut tidak 

dilunasi Bea Materai, sehingga harus dilakukan pemeteraian kemudian 

sebagai berikut: 



Bea Materai yang tidak dilunasi Rp. 6.000,OO 
Denda Administmi 200% dari Rp. 6.000,OO Rp. 12.000.00 
Jumlah Pemeteraian Kemudian Rp. 18.000,OO 

Jadi sanksi administrasi dengan denda 200% tersebut diterapkan 

untuk dokurnen yang seharusnya terutang Bea Materai tetapi tidak dilunasi 

sebagaimana diuraikan pada Sub Bab Pemeteraian Kemudian pada nomor 

2 di atas. 

c Sanksi Pidana 

Sanksi pidana diterapkan di Indonesia berdasarkan Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana (KUHP). Pefbuatan-perbuatan yang diancam sanksi 

pidana antara lain: 

1) Barang siapa: 

a) Menyimpan dengan tujuan untuk diedarkan Materai Ternpel palsu 

atau Kertas Bermatemi; 

b) Dengan sengaja memanfhatkan Materai Tempe1 yang sudah dipakai 

dengan menghapus cap, tanda tangan, merek (merubah gambar) 

hingga seolah-olah Materai tersebut belum digunakan atau untuk 

menyuruh orang lain menggunakan dengan melawan hak; 

c) Menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang 

diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan 

untuk meniru atau memalsukan Benda Materai; 

Perbuatan-perbuatan di atas dikenakan sanksi pidana sesuai 

dengan keputusan-keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian 

hukurn. Sanksi atas perbuatan ini adalah sanksi kurungan atau sanksi 

penjara sesuai dengan pasal253 KUHP. 

2) Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain (cap atau teraan 

materai) tanpa mendapat izin Menteri Keuangan diancam pidana penjara 

selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 



SOAL- SOAL 

1. Cara pelunasan Bea Materai yang diIakukan oleh Pejabat Pos atas permintam 
pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana 
mestinya adalah .......................... 

2. Dokumen yang mempunyai harga nominal kurang dari Rp. 250.000,OO 
dikenakan Bea Materai sebesar ................ 

3. Surat Berharga Promes yang harga nominalnya Rp. 1.500.000,OO dikenakan 
Bea Materai sebesar ........... 

4. Surat Perjanjian yang dibuat untuk alat pernbuktian yang bersifat perdata 
dikenakan Bea Materai sebesar.. ........... 

5. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dikenakan Bea Materai 
sebesar .................. 

PILIHAN GAMDA 

1. Dokumen yang Bea Materainya tidak dilunasi sebagaimana mestinya 
dikenakan denda administrasi sebesar: 

2. Daluarsa dari kewajiban memenuhi Bea Materai adalah: 

a 2 tahun 
b. 3 tahun 

c. 5 tahun 
d. 10 tahun 

3. Berikut ini yang dikenakan Bea Materai adalah: 

a Konosemen c. Ijazah 
b. Akta dibuat PPAT d. Surat Gadai 

4. Barangsiapa dengan sengaja menggunakan cara lain tanpa izin Menteri 
Keuangan dipidana dengan hukuman: 

a Pidana denda sebesar 200% 
b. Pidana penjara paling lama 5 tahun 
c. Pidana penjara paling lama 7 tahun 
d. Pidana denda sebesar 100% 



5. Apabila dokurnen baru dilunasi Bea Materainya sesudah digunakan, maka 
pemeteraian kemudian dilakukan dengan.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

a. Membayar Bea Materai pemeteraian kemudian 
b. Membayar Bea Materai pemeteraian kemudian dan denda 200% 
c. Membayar denda 200% 
d. Menempelkan Materai Rp. 6.000,OO 



BAB XI1  

1. Sejarah Lahirnya Retribusi Daerah 

Untuk memperlancar kegiatan pembangunan terutama di daerah-daerah, 

maka Pemerintah Daerah mengusahakan sendiri biaya-biaya untuk 

pembangunan daerahnya, salah satu sumbmya adalah melalui retribusi. 

Dalam memungut retribusi daerah diperlukan jasa yang nyata dari 

daerah sebagai dasar pemungutan retribusi. Pada mulanya Undang-undang 

tentang retribusi daerah itu belurn ada. Sehingga menirnbulkan semacam 

pandangan tentang retribusi daerah, hal ini disebabkan karena belum ada 

pegangan/dasar yang pasti tentang retribusi. Dalam Undang-undang tentang 

Pokok Pemerintahan Daerah Pasal 56 Tahun 1956 &&baran Negara No. 6 

Tahun 1957) ditentukan bahwa "Dalam Undang-undang Ditetapkan Peraturan 

Daerah Mengenai Hal Itu". 

Berdasarkan Undang-undang di atas maka dikeluarkanlah Undang- 

undang Darwat No.12 Tahun 1957 sebagai dasar pertama kali dipungutnya 

retribusi, dan dalam pelaksanaan pemungutannya maka Pemerintah Daerah 

membuat peraturan yang berkenaan dengan retribusi. 

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Negara Indonesia, maka 

Undang-undang Danuat Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang No. 18 

Tahun 1997 yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1998. 

2. Macam-macam Rettibusi Daerah 

Pembagian retribusi yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang 

. dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

1) Uang Leges 

PERDA Nomor 911985 yaitu uang yang dibayarkan secara langsung 

terhadap pelayanan adminismi yang kita terirna, atau dengan kata lain 

uang leges adalah uang retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, 



usaha, atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan uang leges dilakukan 

dengan sistem Materai Leges ditetapkan oleh Kepala Daerah, kecuali swat 

perjanjian atau kontrak penunjukkan pekerjaan borongan akan dibuat dalam 

bentuk kwitansi. 

2) Uang Dispensasi Kelas Jalan 

Perda Nomor 1 111 978 yaitu kendaraan yang muatannya melebihi 

muatan atas kemampuan jalan, harus dibayar retribusi ke dinas LLAJR. 

3) Uang Pemeriksaan Atau Pemotongan 

Perda nomor 811983 yaitu pembayaran yang dilakukan sebelum 

dilakukannya pemotongan dinunah potong. 

4) Uang Sewa Tanah 

Perda nomor 1011985 yaitu tanah yang dirr;iliki oleh Pemerintah 

Daerah yang disewakan pada mum.  

5) Izin mendirikan Bangunan 

Perda Nomor 1211985 yaitu sebelum seseorang atau Badan Usaha 

mendirikan bangunan terlebih dahulu harus mengurus Surat Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusan ini sesuai dengan tempat atau 

lokasi dimana kita mendirikan bangunan tersebut. 

6) Uang Pemakaman berdasarkan Perda Nomor 911994 

7) Uang Pengorekan Teng WC 

Berdasarkan Perda Nomor 911995 retribusi pernakaian mobil Tinja 

sebagai berikut: 

a). Kepada setiap pemilik bangunan atau rumah yang mempunyai 

WC/Kakus (Jamban) dan air limbah yang memerlukan mobil tinja 

supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah untuk 

pemakaiannya 

b). Setiap pernakaian mobil tinja, dipungut retribusi sebesar Rp 50.000,OO 

(Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap 1 (satu) m3 dm ini merupakan 

pendapatan daerah tersebut. 



8) Penggunaan Kendaraan tidak bermotor, berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 

1987 

9) Retribusi Terminal dan taxi berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 1991 

10) Rumah SakitIBalai Pengobatan berdasarkan Perda Nornor 4 tahun 1991 

11) Retribusi Pasar berdasarkan PP Nomor 111978 

12) Penukaran Kartu Penduduk, berdasarkan PP nomor 111 978 

13) Retribusi Parkir berdasarkan PP nomor 4/1994 

Tempat parkir adalah meliputi bagian jalan, pelataran, lingkungan 

atau gedung, jalan raya yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala Daerah, 

wilayah (fasilitas m u m )  untuk parkir. Tanda pemungutan retribusi adalah 

kupon tanda pembayaran retribusi parkir yang harus dibeli oleh kendaraan 

bermotor 

14) Penukaran Kartu Keluarga Berencana, berdasarkan PP Nomor 1 /I978 

15) Perencanaan Lingkungan berdasarkan PP nomor 1 tahun 1978 

16) Penerirnaan Hasil Gedung Pertemuan, berdasarkan Perda Nomor 511 99 1 

Ketentuan pemakaian gedung pertemuan sebagai berikut: 

a). Gedung milik Pemerintah Daerah dapat dipinjarnkan kepada instansi 

Pemerintah atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, badan-badan 

dan perorangan lainnya 

b). Atas peminjaman atau pemakaian gedung milik Pemerintah Daerah 

tersebut harm dapat izin Walikotarnadya Kepala Daerah 

17) Pemakaian Mesin Gilas, berdasarkan PP nomor 1411 99 

18) Izin Usaha Kendaraan Bermotor, berdasarkan PP nomor 14/1992 

19) Penerimaan racun api, berdasarkan PP nomor 3/199 1 

20) Penerimaan sampah di luar pasar, berdasarkan PP nomor 311 992 

21) Retribusi perurnahan. Berdasarkan PP Nomor 311 983 

22) Penerimaan penitipan temak liar, berdasarkan PP nomor 711978 

23) Izin mendirikan Pemondokan, berdasarkan PP nomor 511989 

24) Retribusi jaringan bawah tanah, berdasarkan PP nomor 511991 

25) Retribusi Surat Izin Usaha, berdasarkau PP Nomor 511991 

26) Retribusi Izin Trayek Kendaraan bermotor, berdasarkan PP nomor 411993 



27) Retribusi Dokurnen Lelang, berdasarkan PP nomor 3 111 994 

3. Pengettian Retribusi Daerah 

Menurut UU Darurat Nomor 12 tahun 1957 yang dimaksud dengan 

retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pernerintah D a d  

sebagai pembayaran pemakaian karena jasa pekerjaan, usaha milik daerah 

bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah kepada 

yang membutuhkannya Oleh karena itu pungutan retribusi daerah diperlukan 

jasa yang nyata dari daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Retribusi jasa daerah ada tiga: 

a. Retribusi Jasa urnum 

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfhatan m u m  serta dapat 

d i n h a t i  oleh orang pribadi atau badan. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemda dengan 

mengambil prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan 

oleh sektor swasta 

c. Retribusi Perijinan Tertentu 

Retribusi Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemda dalarn rangka 

pemberian izin kepada orang pribadifbadan yang dimaksudkan pembinaan, 

pengatwan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfataan 

ruang, pengaturan sumber daya alam, barang, prasarana, atau sarana 

tertentu guna melindungi kepentingan mum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

4. Retribusi basar 

a. Pengertian 

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut atau dikenakan 

secara langsung terhadap orang yang memanWan sarana yang dibangun 

oleh Pemda dilingkungan pasar. 

b. Macam-macam Retribusi 



1) Retribusi harian, yaitu retribusi yang dipungut pada pedagang kaki 

lirna. 

Tarif retribusi harian terbagi atas dua, yaitu: 

> Tarif A besarnya Rp 1 25/m2 hari 

9 Tarif B besarnya Rp 1 00/m2/hari 

2) Retribusi bulanan, yaitu retribusi yang dipungut pada pemegang hak 

pakai tender dan kios pedagang yang dipungut sekali sebulan, dan 

retribusi bulanan ini juga sesuai menurut kelas-kelasnya 

3) Retribusi Pembangunan, yaitu retribusi yang dipungut kepada 

pedagang yang benninat untuk mendapatkan suatu petak toko yang 

baru dibangun. Besamya biaya retribusi ini didasarkan kepada 

pertimbangan besarnya biaya yang digunakan untuk melaksanakan 

pembangunan dengan mernperhatikan situasi 'clan let& bangunan 

tersebut. 

c Objek Retribusi Pasar 

Objek retribusi pasar adalah sarana, prasarana dan tempat penjualan 

yang disediakan oleh Pemda di lingkungan pasar. 

5. Retribusi Terminal 

a. Pengertian 

Retribusi terminal adala. iuran yang dipungut terhadap pengusaha 

atau pengemudi angkutan penumpang urnurn, dan barang atau orang-orang 

yang memanfaatkan jasa terminal angkutan penurnpang umum yang 

beroperasi dalam Daerah Tingkat IVKota 

b. Jenis Pungutan Dan Tarif 

1) Tarif penumpang umum antar kota 

> Kendaraan bis Rp. 1000,00/setiap kali masuk 

> Kendaraan non bis Rp. 500,OOlsetiap hari 

Untuk kendaraan bis oplet dan biskota membayar bulanan tarifhya Rp. 

40.000,00/bulan dan untuk biskota Rp. 20.000,00/bulan 



2) Angkutan barang atau truk 

9 Truk tekanan gander sarnpai dengan 2 ton Rp 1000,00/trip 

9 Truk tekanan gander 2 s.d. 5 ton Rp 2000,00/tip 

9 Truk tekanan gander diatas 5 ton Rp 2500,00/trip 

P Kendaraan yang mangkal ditenninal malam hari Rp 2000,OO 

9 Pengunjung terminal Rp 100/satu kali masuWorang 

6. Retribusi Kebersihan 

a. Pengertian 

Retribusi kebaihan adalah retibusi atau iuran yang dipungut pada 

warga masyarakat yang memiliki bangunan baik sebagai ternpat tinggal 

maupun kepentingan-kepentingan komersial guna membiayai penataan, 

penyelenggaraan kebersihan dalam mewujudkan liningkungan hidup yang 

bersih dan sejahtera, aman dan tertib serta indah di Daerah Tingkat I1 dan 

Kota. 

b. Objek Retribusi Kebersihan 

Adalah sampah, baik sampah padat maupun sarnpah cair 

c Tarif Retribusi Kebersihan 

Untuk biaya retribusi ini juga berdasarkan kelas-kelasnya dan 

diperhitungkan setiap bulannya 

7. ~ebibusi  Parkir 

a. Pengertian 

Retribusi Parkir adalah pungutan kepada para pengemudi kendaraan 

bermotor atau non bermotor yang memanfaatkan lokasi area p a r k  yang 

disediakan Pemerintah DaerahlKota. 

b. Jenis-jenis Retribusi Parkir 

1)Parkir kawasan, yaitu parkir yang dipungut dipintu masuk kawasan 

ternpat parkir 



2) Parkir umum, yaitu parkir yang pembayarannya dipungut dipinggir jalan 

lain, dan dipungut dari petugas dengan sistem kontrak pada dinas parkir. 

3) Parkir insidensial, adalah parkir yang dipungut pembayarannya pada 

tempat-tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula, serta penetapan 

tarifhya berlaku umum seperti parkir biasa. 

c Objek Retribusi parkir 

Lokasi atau area kawasan parkir yang telah ditentukan atau gedung 

parkir yang dikuasai Pemerintah DaerabKota. 

d. Pengelola Retribusi 

Badan atau orang yang mendapat izin dari Pemerintah DaerahKota 

untuk mengelola perparkirau pada tempat-tempat tertentu dilingkungan 

bangunan pribadi atau perusahaan tertentu. 

e. Tarif Retribusi Parkir 

1) Untuk kendaraan roda dua yang memanfaatkan lokasi atau memasuki 

kawasan parkir dikenakan Rp 900,OO untuk setiap parkir 

2) Untuk kendaraan roda empat dikenakan retribusi parkir sebesar Rp 

1000,OO untuk setiap kali masuk 

3) Truk atau bus umum dikenakan Rp 1000,OO untuk setiap kali parkir 

4) Untuk pemilik kendaraan yang membuka usaha dilokasi area parkir 

dikenakan retribusi secara bulanan 

8. Rebibusi Mendirikan Bangunan 

a. Pengertian 

Retribusi yang dipungut terhadap orang-orang yagg akan mendirikan 

bangunan dalam Daerah Tingkat IVKota. 

b. Objek Retribusi 

Yaitu bangunan atau gedung Pemerintah, swasta ataupun rumah tempat 

tinggal dan bangunan lainnya yang akan didirikan didalam Daerah Tingkat 

II/Kota 



c Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang peraturan umum 

retribusi daerah 

2) Undang-Undang 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pernerintah 

didaerah 

3) Perda Kodya tingkat I1 Padang Nomor 02/DPRD/-DPl1972 dan Perda 

Nornor 1211985 tentang menjalankan atau menagih retribusi izin 

bangunan dalam kodya tingkat I1 

d. Tarif Pemungutan IMB (izin Mendirikan Bangunan) 

1) Bangunan kantor Pernerintah/swasta 25 % dari harga tender atau harga 

taksiran 

2) Bangunan tempat tinggal yang luasnya mencapai'sarnpai dengan 54 m2 

sebesar I % dari harga taksiran 

3) Bangunan tempat tinggal yang luasnya 54 sldengan 70 m2 retribusinya 

1,5 % dari harga taksiran 

4) Bangunan komersiai atau bangunan yang luasnya 70 m2 retribusinya 

sebesar 2 % dari harga taksiran 

5) Bangunan komersial atau bangunan yang menurut bentuk serta 

penggunaannya dipakai sebagai tempat peniagaan barang atau jasa, 

retribusinya sebesar 3 % dari harga taksiran. 

6) Bangunan yang bersifat sosial atau bersifat umurn yang bertujuan 

arnal, retribusinya 1 % dari harga taksiran. 

9. Retribusi Fatwa Perencanaan 

a. Pengertian 

Retribusi Fatwa Perencanaan adalah pungutan yang dibayarkan kepada 

Pemerintah atas pelayanan informasi yang diberikan untuk mendirikan 

bangunan sehingga sesuai dengan Tata Letak Ruang Kota 



b. Tarif Retribusi Fatwa Perencanaan 

Tarif retribusi fatwa perencanaan ini tidak ditetapkan, tergantung pada 

jenis layanan yang diberikan. 

c Objek Retribusi Fatwa Perencanaan 

Objek retribusi ini adalah orang-orang yang membutuhkan informasi dari 

Dinas Tata Kota, sehingga letak bangunan yang akan didirikannya sesuai 

dengan Perencanaan Tata Ruang Kota. 
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