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KATA
PENGANTAR

P

eran pajak di Indonesia semakin penting karena saat ini pajak
merupakan primadona bagi pemerintah untuk meningkatkan
pendapatannya dalam rangka pembangunan nasional. Sosialisasi pajak
yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, terutama baru-baru ini
dengan munculnya kebijakan Sunset Policy memperlihatkan bahwa
pemerintah sedang giat-giatnya untuk mensosialisasikan bagaimana
pentingnya warga negara menjadi warga yang taat pajak. Terbitnya
Undang-Undang Perpajakan no. 36 tahun 2008 menunjukkan
bagaimana pemerintah selalu memperbaharui tata aturan perpajakan
agar sistem perpajakan selalu dapat mengikuti perkembangan bisnis
dan ekonomi.
Buku teks ini secara khusus bertujuan memberikan pemahaman
secara cepat bagi para pembaca yang ingin memahai mengenai Pajak
Penghasilan karena membantu para pembaca dengan tabel-tabel yang
singkat, padat, informatif, dan mudah dipahami. Buku ini mencakup
konsep-konsep Pajak Penghasilan dan memberikan aplikasi praktis
dalam praktek sehari-hari. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa
dan pihak yang ingin mempelajari Pajak Penghasilan. Bagi mahasiswa,
konsep dan aplikasi praktis dari buku ini akan sangat mudah dipahami
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oleh mahasiswa dari latar belakang non akuntansi misalnya mahasiswa
jurusan manajemen, studi ekonomi pembangunan, maupun mahasiswa
non ekonomi. Buku ini dirancang secara komprehensif sehingga dapat
menjawab masalah-masalah perpajakan yang praktis dan seringkali
muncul dalam Pajak Penghasilan.
Diharapkan melalui buku ini para pembaca dan mahasiswa yang
pada saatnya akan terjun dalam pekerjaan baik menjadi karyawan
maupun berwirausaha akan mengenal seluk beluk perpajakan dari awal
sehingga mereka tidak menjadi awam tentang perpajakan. Akhirnya
tiada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun dari
pemakai buku ini sangat penulis harapkan untuk penyempurnaannya.
Untuk itu diucapkan banyak terimakasih.

Salam,
Penulis
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BAB I

PAJAK PENGHASILAN UMUM

P

ajak penghasilan menurut pasal 1 undang-undang pajak
penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak
atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Dari definisi tersebut maka subyek pajak akan dikenai pajak apabila
dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang
Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak
atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun pajak. Pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan umum,
PPh21, PPh22, PPh23, PPh24, PPh25, PPh26 dan PPh29.

1. SUBYEK PAJAK
Subyek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki
potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk
dikenakan pajak penghasilan.
Subyek pajak meliputi:
a. Orang pribadi.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak
Pajak Penghasilan Umum



c. Badan
d. Bentuk usaha tetap.
Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek
Pajak luar negeri.
Berikut ini adalah perbedaan subyek pajak dalam negeri dan
subyek pajak luar negeri.
Subjek Pajak dalam negeri

Subjek Pajak luar negeri

a. Orang pribadi yang bertempat a. Orang pribadi yang tidak
tinggal di Indonesia atau orang
bertempat tinggal di Indonesia
pribadi yang berada di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan
lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka
puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, atau
waktu 12 (dua belas) bulan, dan
orang pribadi yang dalam suatu
badan yang tidak didirikan dan
tahun pajak berada di Indonesia
tidak bertempat kedudukan di
dan mempunyai niat untuk
Indonesia yang menjalankan
bertempat tinggal di Indonesia
usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di
b. Badan yang didirikan atau berIndonesia
tempat kedudukan di Indonesia
b. Orang pribadi yang tidak
c. Warisan yang belum terbagi sebertempat tinggal di Indonesia
bagai satu kesatuan, menggantiatau berada di Indonesia tidak
kan yang berhak.
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
dapat
menerima atau memperoleh
penghasilan
dari
Indonesia
bukan dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.
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Orang Pribadi adalah yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia
atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan
penghasilan dari indonesia.
Harta warisan belum dibagi adalah warisan dari seseorang yang
sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan,
maka pendapatan itu dikenakan pajak.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya.
Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan
oleh orang pribadi 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, atau badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF
Kewajiban pajak subyektif adalah kewajiban yang melekat pada
subyeknya adan tidak dapat dilimbahkan kepada orang lain/pihak
lain.
Subyek Pajak
Subyek Pajak
Dalam Negeri

Orang
Pribadi

Saat Mulai

Saat Berakhir

- pada saat orang pribadi
tersebut dilahirkan
- dimulai, berada, atau
berniat untuk bertempat
tinggal di Indonesia

- pada saat meninggal
dunia
- berakhir atau
meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya.
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Subyek Pajak
Luar Negeri

Badan

- pada saat badan
- pada saat dibubarkan
tersebut didirikan atau
atau tidak lagi
bertempat kedudukan di
bertempat kedudukan di
Indonesia
Indonesia

Selain
BUT

- Saat menerima
atau memperoleh
penghasilan dari
Indonesia

- Saat tidak lagi
menerima/memperoleh
penghasilan dari
Indonesia

BUT

- Saat melakukan usaha/
kegiatan melalui BUT di
Indonesia

- Saat tidak lagi
menjalankan usaha/
kegiatan melalui BUT di
Indonesia

Saat timbulnya warisan

Saat warisan selesai
dibagikan

Warisan Belum Dibagi

3. TIDAK TERMASUK PAJAK SUBYEKTIF
Berikut yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:
a. Badan perwakilan negara asing
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabatpejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama 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
ii. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian 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 memperoleh penghasilan dari
Indonesia.
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4. OBYEK PAJAK
Yang menjadi Objek Pajak adalah
1. Penghasilan yaitu 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 untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 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, kecuali
ditentukan lain dalam 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 :
i. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham
atau penyertaan modal
ii. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan
badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang
saham, sekutu, atau anggota
iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada
keluarga sedarah dalam 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
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e.
f.

g.



hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang.
Premium timbul jika obligasi dijual melebihi nilai nominalnya,
sedangkan diskonto terjadi jika obligasi dibeli di bawah
nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi
yang menjual obligasi (menerbitkan) sedangkan diskonto
merupakan penghasilan bagi pembeli obligasi tersebut.
Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis,
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
Berikut ini adalah termasuk deviden:
(3) Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, baik
yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
(4) Pembagian laba dalam bentuk saham.
(5) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran,
termasuk didalamnya adalah saham bonus yang berasal
dari kapitalisasi aqio saham.
(6) Pembayaran kembali karena likuidasi di atas jumlah
modal yang disetorkan.
(7) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa
penyetoran.
(8) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
(9) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
(10) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
(11) Pengeluaran pribadi pemegang saham yang dibedakan
sebagai biaya perusahaan.
(12) Jumlah yang melebihi setoran saham yang diterima atau
diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali
saham-saham oleh perusahaan.
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(13) Pembayaran kembali seluruh atau sebagian dari modal
yang disetor, jika dalam tahun-tahun lampau diperoleh
keuntungan, kecuali jika pembayaraan kembali itu adalah
akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara
sah.
h. Royalti
Termasuk royalti adalah:
(14) Hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau
rahasia perusahaan. (hak atas aktiva tidak berujud)
(15) Hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu
pengetahuan (hak atas aktiva berujud)
(16) Informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belulm dipatenkan, contoh: pengalaman di
bidang industri atau bidang industsri lain.
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta
Merupakan penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan
penggunaan harta bergerak dan tidak bergerak, contoh: sewa
rumah, sewa mobil, sewa gudang, sewa tanah, sewa kantor,
dll.
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
Penghasilan ini misalnya tunjangan seumur hidup yang dibayar
secara berulang-ulang dalam waktu tertentu (’alimentasi’).
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Pembebasan utang yang dilakukan oleh pihak yang perpiutang
dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang berutang,
sedangkan pihak yang berpiutang dapat mengakuinya sebagai
biaya, contoh pembebasan utang yang dilakukan kepada
debitur kecil/kredit kecil.
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
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n. Premi asuransi
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.
q. Imbalan bunga
r. Surplus bank Indonesia
s. Bunga obligasi reksadana
t. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

5. TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK
Tidak termasuk obyek pajak meliputi:
1. a) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk
atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang
berhak.
b) 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 hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
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6. Dividen 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:
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan
saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham
tersebut
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh
pemberi kerja maupun pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana
selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau
pemberian ijin usaha
11. Penghasilan yang diterima 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 :
a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
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12. Beasiswa untuk mengikuti pendidikan di dalam negeri untuk
tingkat dasar, menengah dan tinggi dari Wajib Pajak pemberi
beasiswa.
13. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam pendidikan dan atau peelitian dan pengembangan,
yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentu sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka
waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. Bantuan ini diberikan
kepada Wajib Pajak atau masyarakat yang tidak mampu atau
mendapat bencana alam/musibah. Ketentuan untuk hal ini diatur
lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
Pengenaan pajak bersifat final bertujuan untuk memudahkan
dalam pelaksanaan pengenaan seta mengurangi beban administrasi
bagi Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak. Ketentuan pemungutan bersifat
final ini diatur tersendiri oleh Peraturan Peemerintah. Perlakuan pajak
dikenakan final terhadap penghasilan dan transaksi tertentu bertujuan
untuk memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan,
dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan
perkembangan ekonomi.
Pengenaan pajak bersifat final memberikan beberapa konsekuensi
yaitu:
1. Penghasilan yang diterima tidak dihitung kembali pada saat
melakukan perhtiungan pajak akhir tahun.
2. Pajak yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan pada saat
penghitungan pajak akhir tahun (tidak ada kredit pajak).
3. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan
yang bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan yang
digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.
10
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Penghasilan yang dikenakan pajak final adalah sebagai berikut:
Berasal dari PPh Pasal 4 ayat (2)
No.
1

Jenis Penghasilan
Buga deposito dan tabungan
serta diskonto SBI (PP no.
131 tahun 2000)
Dikecualikan:
a. Bunga deposito dan
tabungan serta diskonto
SBI dengan ketentuan
jumlahnya tidak melebihi
Rp7.500.000 dan bukan
merupakan jumlah yang
terpecah-pecah.
b. Bunga dan diskonto yang
diterima atau diperoleh
bank yang didirikan di
Indonesia atau bank luar
negeri yang memiliki
cabang di Indonesia
c. Bunga deposito
dan tabungan serta
diskontoSBI yg diterima
Dana pensiun yang
telah disahkan Menteri
Keuangan, sepanjang
dananya diperoleh dari
sumber pendapatan yang
diatur dalam pasal 29
undang-undag no 11
tahun 1992 tentang dana
pensiun

Tarif
-

-

Dasar
Perhitungan

20% untuk
Jumlah bruto
wajib pajak
bunga
dalam negeri
dan BUT
20% atau tarif
P3B untuk
wajib pajak
luar negeri
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d. Bunga tabungan pada
bank yang ditunjuk
pemerintah dalam
rangka pemilikan rumah
sederhana, sangat
sederhana, kapling
siap bangun untuk
rumah sederhana dan
sangat sederhana, atau
rumah susun sederhana
sepanjang untuk dihuni
sendiri.
2.

3.

Transaksi penjualan saham
di Bursa Efek (PP. No 41
tahun 1994 jo PP no. 14
tahun 1997)
a. buka saham pendiri
b. saham pendiri

Bunga obligasi (PP no. 16
tahun 2009)
a. Buga obligasi dengan
kupon
- wajib pajak dalam
negeri dan BUT
- wajib pajak luar
negeri
b. Diskonto obligasi dengan
kupon
- wajib pajak dalam
negeri dan BUT
- wajib pajak luar
negeri

12

Nilai transaksi

-

-

-
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0,1%
(0,1 x nilai
transaksi) +
(0,5% x nilai
saha pasar
saat IPO)

Jumlah
bruto sesuai
15%
dengan masa
kepemilikan
20% atau tarif obligasi
berdasarkan
P3B
Dari selisih
lebih harga
15%
jual atau nilai
20% atau tarif nominal di atas
berdasarkan
harga perolehan
P3B
obligasi

c. Diskonto obligasi tanpa
bunga
- wajib pajak dalam
negeri dan BUT
- wajib pajak luar
negeri

-

d. bunga dan/atau
diskonto dari obligasi
yang diterima dan atau
diperoleh wajib pajak
reksadana yang terdaftar
pada BAPEPAM dan
Lembaga Keuangan:
- Tahun 2009 sampai
dengan tahun 2010
- Tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013
- Tahun 2014 dan
seterusnya.
Dikecualikan yaitu:
- Wajib pajak bank
yang didirikan di
Indonesia atau cabang
bank luar negeri di
Indonesia
- Dana pensiun
yang pendirian/
pembentukannya
telah disahkan oleh
Menteri Keuangan

Dari selisih lebih
harga jual atau
15%
nilai nominal
di atas harga
20% atau tarif peroleha obligasi
berdasarkan
P3B

0%

Jumlah bruto

5%

Jumlah bruto

15%

Jumlah bruto

4

Hadiah undian (PP no. 132
tahun 2000 jo. KEP-395/
PJ./2001

25%

Jumlah bruto
hadian undian

5

Persewaan tanah dan atau
bangunan (PP no. 29 tahun
1996 jo. PP no. 5 tahun
2002)

10%

Jumlah bruto
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6

7
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Penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan atau
bangunan (PP no. 71 tahun
2008 jo. PP no. 48 tahun
1994 jo. PP no. 27 tahun
1996 jo. PP no. 79 tahun
1999)
- Wajib pajak orang
5%
pribadi yang mengalihkan
hak atas tanah dan atau
bangunan yang jumlah
bruto nilai pengalihannya
lebih dari Rp60 juta dan
wajib pajak badan.
- Wajib pajak orang
5%
pribadi yang mengalihkan
hak atas tanah dan atau
bangunan yang jumlah
bruto nilai pengalihannya
kurang dari Rp60juta
tanum penghasilan
lainnya dalam 1 tahun
melebihi PTKP
- Rumah sederhana dan
1%
rumah susun sederhana
yang dilakukan oleh
wajib pajak yang usaha
pokoknya melakukan
pengalihan hak atas tanah
dan atau bangunan
Usaha jasa konstruksi (PP no.
51 tahun 2008)
- Pelaksana konstruksi yang 2%
dilakukan oleh penyedia
jasa yang memiliki
kualifikasi usaha kecil
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Jumlah bruto
nilai pengalihan

Jumlah bruto
nilai pengalihan

Jumlah bruto
nilai pengalihan

Penghasilan
bruto

-

-

-

-

8

Pelaksana konstruksi yang
dilakukan oleh penyedia
jasa yang tidak memiliki
kualifikasi usaha
Pelaksanaan konstruksi
yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang
memiliki kualifikasi usaha
menengah dan besar
Perencana konstruksi atau
pengawas konstruksi yang
dilakukan oleh penyedia
jasa yang memiliki
kualifikasi usaha
Perencana konstruksi atau
pengawasan konstruksi
yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang tidak
memiliki kualifikasi usaha

Penghasilan perusahaan
modal ventura dari transaksi
penjualan saham atau
pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan
pasangan usahanya (PP no.4
tahun 1995)
Harus memenuhi
persyaratan:
- Merupakan usaha kecil,
menengah, atau yang
melakukan kegiatan
dalam sektor usaha yang
ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
- Sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa
efek di Indonesia

4%

Penghasilan
bruto

3%

Penghasilan
bruto

4%

Penghasilan
bruto

6%

Penghasilan
bruto

0,1%

Jumlah bruto
nilai transaksi
penjualan/
pengalihan
penyertaan
modal

Pajak Penghasilan Umum
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9

Penghasilan atas deviden
yang diterima oleh wajib
pajak orang pribadi dalam
negeri (PP no. 19 tahun
2009)

10%

Jumlah bruto

10

Penghasilan atas
transaksi derivatif berupa
kontrak berjangka yang
diperdagangkan di bursa (PP
no. 17 tahun 2009)

2,5%

Dari margin awal

11

Bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi
kepda anggota koperasi
orang pribadi (PP no. 15
tahun 2009)
a. Penghasilan berupa
bunga simpanan sampai
dengan Rp240.000
b. Penghasilan berupa
bunga simpanan lebih
dari Rp240.000

0%

Jumlah bruto

10%

Jumlah bruto

Berasal dari PPh Pasal 15
No.

16

Jenis Penghasilan

Tarif

Dasar Perhitungan

1

Pelayaran Dalam Negeri

1,2%

Peredaran bruto

2

Penerbangan Dalam Negeri

1,8%

Peredaran bruto

3

Pelayaran dan atau Penerbangan
Luar Negeri

2,64%

Peredaran bruto

4

Wajib Pajak Luar Negeri yang
Mempunyai Kantor Perwakilan
Dagang di Indonesia

0,44%

Nilai eksport bruto

5

Pihak yang melakukan kerjasama
dalam bentuk Built operate and
transfer
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5%

Jumlah bruto dari nilai
tertinggi antara nilai
pasar dengan NJOP
bagia bangunan yang
diserahkan

Berasal dari PPh Pasal 21
Uang tebusan pensiun, uang THT atau JHT, uang pesangon yang
diterima pegawai atau mantan pegawai
No.

Lapisan Penghasilan

Tarif

1

Rp.25 juta sampai dengan Rp.50 juta

5%

2

Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta

10%

3

Rp.100 juta sampai dengan Rp.200 juta

15%

4

diatas Rp. 200. juta

25%

Bagi WP yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak lebih tinggi
sebesar 100% dari tarif normal. Sebagai contoh apabila seseorang
yang memiliki NPWP memenangkan hadiah undian maka dia akan
dikenakan pajak final dengan tarif 25%, tetapi jika yang bersangkutan
tidak memiliki NPWP maka dikenakan kenaikan tarif 100% dari tarif
normal.
Berasal dari PPh Pasal 22
No.

Jenis Penghasilan

Tarif

Dasar
Perhitungan

1

Pembelian barang oleh Bendaharawan

1,5%

Harga
pembelian

2

BBM jenis Premium, untuk SPBU swasta
untuk SPBU Pertamina

0,3% Penjualan
0,25%
Penjualan

3

BBM jenis Solar, untuk SPBU swasta
untuk SPBU Pertamina

0,3% Penjualan
0,25% Penjualan

4

BBM jenis premix/super TT,
untuk SPBU swasta
untuk SPBU Pertamina

0,3% Penjualan
0,25% Penjualan

5

BBM jenis Minyak Tanah, untuk SPBU
Pertamina

0,3%

Penjualan

6

BBM jenis gas / LPG, untuk SPBU Pertamina

0,3%

Penjualan

7

Pelumas Pertamina di SPBU Pertamina

0,3%

Penjualan

Pajak Penghasilan Umum
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Pembelian bahan-bahan dari hasil
perhutanan, perkebunan, pertanian dan
perikanan untuk keperluan industri dan
ekspor dari pedagang pengumpul

0,25% Harga
pembelian

Catatan: premium, solar, premix/super TT, minyak tanah, gas/LPG,
pelumas maka penyerahan kepada agen bersifat final.
Berasal dari PPh Pasal 26
No.

Jenis Penghasilan

Tarif

Dasar
Perhitungan

1

Dividen

20% atau
tarif P3B

Jumlah bruto

2

Bunga termasuk premium, diskonto,
dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang

20% atau
tarif P3B

Jumlah bruto

3

Royalti, sewa, dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta

20% atau
tarif P3B

Jumlah bruto

4

Imbalan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan

20% atau
tarif P3B

Jumlah bruto

5

Hadiah dan penghargaan

20% atau
tarif P3B

Jumlah bruto

6

Pensiunan dan pembayaran berkala
lainnya

20% atau
tarif P3B

Jumlah bruto

7

Premi swap dan transaksi lindung nilai
lainnya

20% atau
tarif P3B

Jumlah bruto

8

Keuntungan karena pembebasan utang

20% atau
tarif P3B

Jumlah bruto

9

Penjualan harta di Indonesia
20% x
Harga jual
(dikecualikan adalah yang diatur dalam
perkiraan
pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima penghasilan
oleh wajib pajak luar negeri selain BUT neto atau
di Indonesia)
tarif P3B

10

Premi asuransi termasuk premi
reasuransi

18
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a. Dibayarkan tertanggung kepada
perusahaan asuransi di luar negeri,
baik secara langsung maupun
melalui pialang.

20% x 50% Premi yang
atau 10%
dibayar
atau tarif
P3B

b. Dibayarkan perusahaan asuransi
di Indonesia kepada perusahaan
asuransi di luar negeri, baik secara
langsung maupun melalui pialang.

20% x 10% Premi yang
atau 2%
dibayar
atau tarif
P3B

c. Dibayarkan perusahaan reasuransi
di Indonesia kepada perusahaan
asuransi luar negeri, baik secara
langsung maupun melalui pialang

20% x 5%
atau 1%
atau tarif
P3B

Premi yang
dibayar

Penghasilan BUT (dikecualikan apabila
ditanamkan kembali di Indonesia)

20% atau
tarif P3B

Laba BUT
dikurangi
PPh BUT di
Indonesia

7. BENTUK USAHA TETAP
Bentuk Usaha Tetap (BUT) disebut juga permanent establishment
yang merupakan subyek pajak dalam negeri yang dapat menerima
penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia.
BUT dapat berupa :
a. Tempat kedudukan manajemen
b. Cabang perusahaan
c. Kantor perwakilan
d. Gedung kantor
e. Pabrik
f. Bengkel
g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja
pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh
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orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya
tidak bebas
l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima
premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
m. Gudang
n. Ruang untuk promosi
o. Usaha melalui elektronis/internet mencakup komputer, agen
elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau
digunakan.
7.1. Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah :
Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut
dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal
dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya.
Dengan demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di
Indonesia.
a.

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.
Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang berasal
dari usaha atau sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha
tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena
pada hakekatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam
ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh
bentuk usaha tetap.
Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan
bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar
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Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia,
memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk
usaha tetapnya kepada perusahaan di 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
dengan produk 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 konsultasi
yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap
tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya
kepada klien di Indonesia.
b. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima
atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif
antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang
memberikan penghasilan dimaksud
Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 26 yang diterima atau
diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk
usaha tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara
harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk
usaha tetap tersebut. Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi
dengan PT. Y untuk mempergunakan merk dagang X Inc. Atas
penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti
dari PT. Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga
memberikan jasa manajemen kepada PT. Y melalui suatu bentuk
usaha tetap di Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT. Y
yang mempergunakan merk dagang tersebut.
Dalam hal demikian, penggunaan merk dagang oleh PT. Y
mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di
Indonesia, dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa
Pajak Penghasilan Umum
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royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha
tetap
7.2. Biaya Yang Boleh Dikurangkan Dari Usaha BUT
Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari usaha BUT adalah biayabiaya yang berkenaan dengan:
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
Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima
atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif
antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang
memberikan penghasilan dimaksud
7.3. Penentuan Laba BUT
BUT dalam menentukan labanya dilakukan beberapa hal yaitu:
Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk
dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau
kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
b. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan
dibebankan sebagai biaya adalah :
i. Royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta,
paten, atau hak-hak lainnya
ii. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa
lainnya.
iii. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha
perbankan;
a.

Pembayaran tersebut yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat
tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan
dengan usaha perbankan.
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8. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO
8.1. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
Wajib Pajak Orang Pribadi
Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja
(karyawan, pegawai) adalah sebagai berikut:
e. Biaya Jabatan
Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan. Biaya jabatan merupakan hak penguran
yang hanya diberikan kepada pegawai tetap baik yang memiliki
jabatan structural maupun tidak. Besarnya biaya jabatan adalah
5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan
atau Rp6.000.000 setahun.
f. Biaya Pensiun bagi penerima Pensiun
Biaya pensiun yang diperkenankan adalah sebesar 5% dari uang
pensiun setinggi-tingginya Rp36.000 sebulan atau Rp432.000
setahun.
g. Iuran Pensiun, Iuran Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Hari
Tua (JHT)
Iuran pensiun adalah hak pengurang yang diberikan kepada
pegawai. Iuran pensiun, iuran THT, dan JHT yang dapat menjadi
pengurang adalah yang dibayarkan oleh pegawai/karyawan
bersangkutan. Seluruh iuran tersebut pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan
h. Pendapatan Tidak Kena Pajak
PTKP merupakan batasan minimal penghasilan yang tidak
dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus
sebagai pegawai yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak
tetap, pensiunan, pemagang, calon pegawai, pegawai lepas,
pegawai harian, distributor MLM maupun kegiatan yang sejenis.
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Ketentuan besarnya PTKP adalah sebagai berikut:
Besarnya
PTKP setahun

Besarnya
PTKP sebulan

Rp15.840.000

Rp1.320.000

Rp1.320.000

Rp110.000

Tambahan untuk seorang isteri yang Rp15.840.000
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp1.320.000

Keterangan
Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
Tambahan untuk Wajib Pajak yang
kawin

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.

Rp1.320.000

Rp100.000

Penerapan PTKP tersebut ditentukan oleh keadaan pada awal
tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Tahun Pajak adalah jangka
waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim dan bagian Tahun
Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
Contoh 1.1.
Agus adalah pegawai di PT Sejahtera, mempunyai seorang istri
dan 4 orang anak. Berapakah PTKP jika:
1. Istri Agus menerima penghasilan yang sudah dipotong PPh21 dan
pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami/
anggota keluarga lainnya.
PTKP:
WP sendiri 					
Status kawin 			
Anak 3 x Rp1.320.000
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Rp15.840.000
Rp 1.320,000
Rp 3.960,000
Rp21.120.000
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Contoh 1.2.
2. Bila penghasilan istri Agus tidak hanya diterima dari satu pemberi
kerja yang telah dipotong PPh21, dan pekerjaan tersebut ada
hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas Agus atau
anggota keluarga lain, maka penghasilan istri Agus digabung
dengan penghasilan Agus.
PTKP:
WP 						
Status kawin 			
Istri berusaha 				
Anak 3 x Rp1.320.000 		
						

Rp15.840.000
Rp 1.320.000
Rp15.840.000
Rp 3.960.000
Rp36.960.000

Penghasilan Suami Istri
Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah
kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak,
begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau
kerugian suaminya. Namun demikian hal tersebut tidak berlaku jika
penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu)
pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal
21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau
pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila
(pasal 8 UU no. 36 tahun 2008):
Suami-isteri telah hidup terpisah menurut keputusan hakim, maka
penghitungan PKP dikenakan masing-masing.
Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan. Dalam hal ini penghasilan
netto suami-isteri dikenakan pajak berdasarkan penggabungan
penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yang harus
dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan
perbandingan penghasilan netto mereka.
Pajak Penghasilan Umum
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Istri memilih untuk memiliki NPWP sendiri, dalam artian istri
memi;ih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya
sendiri.

Contoh 1.3.
Tino memperoleh penghasilan Rp150.000.000 dan Tini (istri Tino)
sebagai karyawati mempunyai penghasilan sebesar Rp75.000.000.
Penghasilan Tini tidak digabungkan dengan penghasilan Tino dan
sudah final (tidak dapat dikreditkan) jika:
Penghasilan tersebut (Tino dan Tini) diperoleh dari satu pemberi
kerja yang telah dipotong PPh21.
Pekerjaan Tini tidak ada hubungannya dengan usaha atau
pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
Bila Tini selain menjadi karyawati juga memiliki usaha penjahitan
dengan penghasilan sebesar Rp50.00.000, maka seluruh penghasilan
istri sebesar Rp125.000.000 (Rp75.000.000 + Rp50.000.000)
digabungkan dengan penghasilan Tino, sehingga total penghasilan
Tino yang dikenakan PPh adalah Rp275.000.000. Dalam hal ini
potongan pajak atas penghasilan istri tidak bersifat final dan dapat
dikreditkan dalam SPT tahunan.
Tino dan Tini mengadakan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan secara tertulis mereka memiliki 3 anak. Penghasilan Tino
Rp150,000,000, penghasilan Tini dari usaha jahitan Rp50,000,000
dan penghasilan Tini sebagai karyawati adalah Rp75,000,000
Penghasilan Tino sebagai karyawan Rp150,000,000
Penghasilan Tini(karyawati dan jahit) Rp125,000,000
Jumlah penghasilan					
Rp275,000,000
Rp 36,960,000 (penghasilan
PTKP k/3							
											
istri digabung)
PKP									
Rp238.040,000
PPh terutang						
Rp 30.706.000
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Pengenaan PPh masing-masing suami istri akan dihitung sebagai
berikut:
PPh Tino (Rp150,000,000/Rp275,000,000) x Rp30.706.000=
Rp16.748.727
PPh Tini (Rp125,000,000/Rp275,000,000) x Rp30.706.000=
Rp13.957.273
Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan
penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang
tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai
hubungan istimewa.
8.2. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
Wajib Pajak Badan dan BUT
Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
adalah:
a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang merupakan obyek pajak kecuali biaya yang berkenan dengan
penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan secara final.
Termasuk didalamnya adalah:
i. Biaya pembelian bahan baku/pembantu
ii. Biaya tenaga kerja yaitu biaya berkenaan dengan pekerjaan
atau jasa termasuk 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.
b. Biaya penyusutan fiskal dan atau amortisasi.
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, menagih, dan memelihara penghasilan.
e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
Pajak Penghasilan Umum
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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 syarat:
i. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial.
ii. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan.
iii. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
iv. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak.
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian,
maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai
tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
Apabila penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di
daerah-daerah tertentu dapat dikompensasi kerugian paling lama 10
tahun.
Yang dimaksud dengan bidang-bidang usaha tertentu adalah
bidang-bidang usaha di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang
mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam
rangka peningkatan ekspor. Sedangkanyang dimaksud dengan
daerah-daerah tertentu adalah daerah terpencil yaitu daerah yang
secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi
keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan
sulit dijangkau oleh transportasi umum, termasuk daerah perairan laut
yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang
dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi
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8.2.1. Penyusutan
Penyusutan adalah konsep alokasi harga perolehan aktiva tetap
berwujud, dan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan
harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam.
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 dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara 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.
Penyusutan aktiva berwujud dibagi kedalam tiga bagian besar
yaitu aktiva berwujud bukan bangunan, aktiva berwujud bangunan
dan aktiva berwujud usaha tertentu.
8.2.1.1. Aktiva Berwujud bangunan dan bukan bangunan
Metode yang diperkenankan yaitu garis lurus untuk semua
kelompok aktiva tetap berwujud dan metode saldo menurun digunakan
untuk kelompok aktiva berwujud bukan bangunan. Berikut disajikan
lebih rinci dalam tabel di bawah ini:
Kelompok Aktiva
berwujud

Masa Manfaat

Tarif Depresiasi
Garis Lurus

Saldo Menurun

Bukan bangunan:
Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

Permanen

20 tahun

5%

-

Tidak permanen

10 tahun

10%

-

Bangunan:
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Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan ditetapkan dengan
KMK 138/KMK.03/2002 seperti dibawah ini:
Kelompok I
No.

Jenis Usaha

Jenis Harta

1

Semua jenis
usaha

a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan
termasuk meja, bangku, kursi, almari dan
sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan
b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung,
duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/
pembukuan, komputer, printer, scanner dan
sejenisnya
c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/
cassete, video recorder, televisi dan sejenis
d. Sepeda motor, sepeda dan becak
e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi
industri/jasa yang bersangkutan
f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan
minuman
g. Dies, jigs, dan mould

2

Pertanian,
perkebunan,
kehutanan,
perikanan

Alat yang digerakkan bukan dengan mesin

3

Industri makanan Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan
dan minuman
seperti huller, pemecah kulit, penyosoh,
pengering, pallet dan sejenisnya

4

Perhubungan,
Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan
pergudangan dan sebagai angkutan umum
komunikasi

5

Industri semi
konduktor

30

Flash memory tester, writer machine, biporar test
system, eliminator (PE8-1), pose checker
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Kelompok II
No.

Jenis Usaha

Jenis Harta

1

Semua jenis usaha

a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk
meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya
yang bukan merupakan bagian dari
bangunan. Alat pengatur udara seperti AC,
kipas angin, dan sejenisnya
b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya
c. Container dan sejenisnya

2

Pertanian,
kehutanan,
perkebunan,
perikanan

a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor
dan mesin bajak, penggaruk, penanaman,
penebar benih dan sejenisnya
b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan
atau memperoduksi bahan atau barang
pertanian, kehutanan, perkebunan dan
perikanan

3

Industri makanan
dan minuman

a. Mesin yang mengolah produk asal
binatang, unggas dan perikanan, misalnya
pabrik susu, pengalengan ikan
b. Mesin yang mengolah produk nabati,
misalnya mesin minyak kelapa, margarine,
penggilingan kopi, kembang gula, mesin
pengolah biji-bijian seperti penggilingan
beras, gandum, tapioka.
c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi
minuman dan buah-buahan minuman
segala jenis.
d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi
bahan-bahan makanan dan makanan segala
jenis

4

Industri mesin

Mesin yang menghasilkan / produksi mesin
ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).

5

Perkayuan

Mesin dan peralatan penebangan kayu.

6

Konstruksi

Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat,
dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
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7

Perhubungan,
pergudangan dan
komunikasi

a. Truck kerja untuk pengangkutan dan
bongkar muat, truck peron, truck
ngangkang, dan sejenisnya;
b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu – batuan,biji
tambang dan sebagainya) termasuk kapal
pendingin, kapal tangki, kapal penangkap
ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat
sampai dengan 100 DWT;
c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela
atau mendorong kapal–kapal suar, kapal
pemadam kebakaran, kapal keruk, keran
terapung dan sejenisnya, yang mempunyai
berat sampai dengan 100 DWT;
d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang
mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;
e. Kapal balon.

8

Telekomunikasi

a. Perangkat pesawat telepon;
b. Pesawat telegraf termasuk pesawat
pengiriman dan penerimaan radiotelegraf
dan radio telepon.

9

Industri semi
konduktor

Auto frame loader, automatic logic handler,
baking oven, ball shear tester, bipolar test
handler (automatic), cleaning machine, coating
machine, curing oven, cutting press, dambar
cut machine, dicer, die bonder, die shear test,
dynamic burn-in system oven, dynamic test
handler, eliminator (PGE-01), full automatic
handler, full automatic mark, hand maker,
individual mark, inserter remover machine,
laser marker (FUM A-01), logic test system,
marker (mark), memory test system, molding,
mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S
tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, SMD stocker, taping machine,
tiebar cut press, trimming/forming machine,
wire bonder, wire pull tester.
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Kelompok III
No.

Jenis Usaha

Jenis Harta

1

Pertambangan
selain minyak dan
gas

Mesin–mesin yang dipakai dalam bidang
pertambangan, termasuk mesin – mesin yang
mengolah produk pelikan

2

Permintalan,
pertenunan dan
pencelupan

a. Mesin yang mengolah / menghasilkan
produk–produk tekstil (misalnya kain
katun, sutra, serat–serat buatan, wol dan
bulu hewan lainnya, lena rami, permadani,
kain – kain bulu, tule).
b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching,
dyeing, printing, finishing, texturing,
packaging dan sejenisnya.

3

Perkayuan

a. Mesin yang mengolah / menghasilkan
produk – produk kayu, barang–barang
dari jerami, rumput dan bahan anyaman
lainnya.
b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.

4

Industri kimia

a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang
ada hubungannya dengan industri kimia (mi
salnya bahan kimia anorganis, persenyawaan
organis dan anorganis dan logam mulia,
elemen radio aktif, isotop, bahan kimia
organis, produk farmasi, pupuk, obat celup,
obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan
resinoidaresinonida wangi–wangian, obat
kecantikan dan obat rias, sabun, detergent
dan bahan organis pembersih lainnya, zat
albumina, perekat, bahan peledak, produk
pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang
fotografi dan sinematografi.
b. Mesin yang mengolah / menghasilkan
produk industri lainnya (misalnya damar
tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari
selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit
samak, jangat dan kulit mentah).
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5

Industri mesin

Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin
menengah dan berat (misalnya mesin mobil,
mesin kapal).

6

Perhubungan dan
komunikasi

a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal
khusus dibuat untuk pengangkutan
barang-barang tertentu (misalnya gandum,
batu-barang tertentu (misalnya gandum,
batubatuan, biji tambang dan sejenisnya)
termasuk kapal pendingin dan kapal tangki,
kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang
mempunyai berat di atas 100 DWT sampai
dengan 1.000 DWT.
b. Kapal dibuat khusus untuk menghela
atau mendorong kapal, kapal suar, kapal
pemadam kebakaran, kapal keruk, keran
terapung dan sejenisnya, yang mempunyai
berat di atas 100 DWT sampai dengan
1.000 DWT.
c. Dok terapung.
d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang
mempunyai berat di atas 250 DWT.
e. Pesawat terbang dan helikopterhelikopter
segala jenis.

7

Telekomunikasi

Perangkat radio navigasi, radar dan kendali
jarak jauh.

Kelompok IV
No.

Jenis Usaha

Jenis Harta

1

Konstruksi

2

Perhubungan dan a. Lokomotif uap dan tender atas rel.
komunikasi
b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan
batere atau dengan tenaga listrik dari sumber
luar.
c. Lokomotif atas rel lainnya.

34
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d. Kereta, gerbong penumpang dan barang,
termasuk kontainer khusus dibuat dan
diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat
atau beberapa alat pengangkutan.
e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal
khusus dibuat untuk pengangkutan
barang-barang tertentu (misalnya gandum,
batubatuan, biji tambang dan sejenisnya)
termasuk kapal pendingin dan kapal tangki,
kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang
mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
f. Kapal dibuat khusus untuk menghela
atau mendorong kapal, kapal suar,
kapal pemadam kebakaran, kapal keruk,
kerankeran terapung dan sebagainya, yang
mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
g. Dok-dok terapung.

8.2.1.2. Aktiva Tetap Usaha Tertentu yang Ditetapkan Menteri
Keuangan
Kelompok ini merupakan kelompok aktiva berwujud selain
bangunan dan bukan bangunan. Aktiva tetap usaha tertentu ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
Misalnya aktiva tetap usaha tertentu yang ditetapkan berdasarkan
KMK 521/KMK.04/2000 yang merupakan Jenis-jenis harta yang
termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud untuk
keperluan penyusutan bagi kontraktor yang melakukan eksplorasi
dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil
dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara
(Pertamina).
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Berikut adalah jenis dan tarif penyusutannya:
Kelompok 1 tarif penyusutan 50%
Untuk

Jenis Harta

Kontraktor Bagi Hasil
yang memenuhi
persyaratan khusus

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mobil Penumpang, Pick-Up dan Bis
Truk ringan ( 5 ton atau kurang) dan Traktor
Truk berat diatas 5 ton dan truk gandengan
Pesawat Terbang
Peralatan Konstruksi
Peralatan Perkantoran dan rumah tangga.

Kontraktor Bagi Hasil
yang tidak memenuhi
persyaratan khusus

a. Mobil Penumpang, Pick-Up dan Bis
b. Truk ringan (5 ton atau kurang) dan traktor
c. Truk berat diatas 5 ton dan truk gandengan

Kelompok II Tarif Penyusutan 25%
Untuk

Jenis Harta

Kontraktor Bagi Hasil
yang memenuhi
persyaratan khusus

a. Bangunan sarana dan bangunan penunjang
b. Bangunan perkantoran, perumahan dan
kesejahteraan
c. Fasilitas produksi
d. Gerbong kereta dan lokomotif
e. Kapal tongkang, kapal tunda dan alat apung
yang sejenis
f. Perkakas pengeboran dan produksi serta
peralatannya dan instrumen

Kontraktor Bagi Hasil
yang tidak memenuhi
persyaratan khusus

a. Pesawat terbang
b. Kapal tongkang, kapal tunda dan alat apung
yang sejenis
c. Perkakas pengeboran dan produksi serta
peralatannya dan instrumen
d. Peralatan konstruksi
e. Peralatan perkantoran dan rumah tangga
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Kelompok III Tarif Penyusutan 10%
Untuk
Kontraktor Bagi Hasil
yang tidak memenuhi
persyaratan khusus

Jenis Harta
a. Bangunan sarana dan bangunan penunjang
b. Bangunan perkantoran, perumahan dan
kesejahteraan
c. Fasilitas produksi
d. Gerbang kereta dan lokomotifv

Saat Mulai Penyusutan
Saat dimulainya penyusutan:
1. Bulan dilakukannya pengeluaran.
2. Untuk aktiva yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya
dimulai pada bulan pengerjaan aktiva tersebut selesai.
3. Dengan ijin Dirjen Pajak, penyusutan dapat dilakukan pada bulan
aktiva berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan atau pada bulan aktiva tersebut
mulai menghasilkan.
Untuk dasar penyusutan bagi wajib pajak yang melakukan
penilaian kembali maka dilakukan setelah penilaian kembali aktiva.
Contoh 1.4.
PT Bangun Terus mengeluarkan biaya pembangunan gedung
untuk perkantorannya sebesar Rp5.000.000.000. Pembangunan
dimulai pada bulan Februari 2008 dan selesai serta siap digunakan
pada bulan Juli 2009. Maka penyusutan bangunan itu dimulai pada
bulan Juli 2009.
PT Tani Jaya yang bergerak dalam bidang pertanian membeli
traktor pada tahun 2008. Perusahaan tersebut baru menghasilkan
(panen) pada tahun 2009, maka penyusutan traktor tersebut dilakukan
pada tahun 2009. Namun demikian atas persetujuan dengan Direktur
Jendral Pajak maka penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai
tahun 2008.
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Pengalihan Aktiva Berujud
Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang termasuk
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk
(pasal 4 ayat 1(d)):
1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal.
2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota.
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
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 hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku
harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual
atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan
sebagai 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 jumlah sebesar kerugian dibukukan
sebagai beban masa kemudian tersebut.
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang berupa harta berwujud yaitu:
a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
38

Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari

b. 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 hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
c. Warisan
maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan
sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
Contoh 1.5. Perhitungan Penyusutan:
PT Sumber Tani pada awal Januari 2008 membeli alat perkebunan
yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga 5.000.000 tanpa nilai
sisa, maka perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus adalah:
Penyusutan 2008: 25% x 5.000.000 = 1.250.000
Penyusutan 2009: 25% x 5.000.000 = 1.250.000
Penyusutan 20010: 25% x 5.000.000 = 1.250.000
Penyusutan 20011: 25% x 5.000.000 = 1.250.000
8.2.1.3. AMORTISASI
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak
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, menagih, 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 atas nilai
sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan
syarat dilakukan secara taat asas.
a.

Amortisasi juga berlaku untuk:
Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal
suatu perusahaan.
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b. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, misalnya
biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Aktiva tidak berwujud digolongkan menjadi:
Kelompok 1, aktiva tidak berwujud masa manfaat 4 tahun
Kelompok 2, aktiva tidak berwujud masa manfaat 8 tahun
Kelompok 3, aktiva tidak berwujud masa manfaat 16 tahun
Kelompok 4, aktiva tidak berwujud masa manfaat 20 tahun
Metode dan Tarif Amortisasi
Kelompok Aktiva
Tidak berwujud

Masa Manfaat

Tarif Depresiasi
Garis Lurus

Saldo Menurun

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

Biaya Pendirian
Biaya Perluasan Modal

Tarif berdasarkan kelompok harta
atau dibebankan sekaligus pada tahun
terjadinya pengeluaran

Pengeluaran untuk memperoleh
hak penambangan migas

Metode satuan produksi

Hak/Pengeluaran di bidang penambangan minyak dan gas bumi
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun di bidang penambangan
minyak dan gas bumi. Metode satuan produksi diterapkan dengan
prosentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan
persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan
gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah
seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat
diproduksi.
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Contoh 1.6.
Tahun 2008 Duta Oil mengeluarkan dana sebesar 2.000.000.000
untuk memperoleh hak penambangan minyak bumi. Kandungan
minyak bumi ditaksir sebesar 10.000.000 barel. Produksi minyak
bumi tahun 2009 mencapai 2.000.000 barel. Besarnya amortisasi
2009 adalah:
Tarif amortisasi:
(realisasi penambangan:taksiran kandungan)x 100%
(2.000.000 : 10.000.000) x 100% = 20%
Amortisasi 2009 = 20% x 2.000.000.000 = 400.000.000
20% x 2.000.000.000 = 400.000.000
1.
2.
3.

Hak penambangan selain migas
Hak pengusahaan hutan
Hak pengusahaan sumber dan
hasil alam lainnya

Metode satuan produksi
setinggi-tingginya 20% se
tahun

Misalnya pada tahun 2009 PT Duta Hutan Jaya melakukan
pengeluaran untuk hak pengusahaan hutan sebesar Rp750.000.000.
Potensi hak pengusahaan hutan tersebut adalah 20.000.000 ton
kayu. Maka jumlah yang diamortisasi dalam tahun tersebut adalah
Rp750.000.000 dengan metode persentase satuan produksi.
Jika dalam satu tahun pajak, jumlah produksi kayu sebanyak
10.000.000 ton kayu. Maka potensi yang ada yaitu sebesar 50%
(jumlah produksi yaitu 10.000.000 ton dibagi dengan potensi yaitu
20.000.000 ton kayu). Oleh karena itu amortisasi yang diperkenankan
untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak tersebut
sebesar 20% dari pengeluaran yaitu: 20% x Rp750.000.000 =
Rp150.000.000.
Pengeluaran sebelum operasi
komersil yang masa manfaat >
1 tahun

Dikapitalisasikan dan diamortisasikan dengan tarif berdasarkan
kelompok harta
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Contoh 1.7. Amortisasi:
PT Duta Perkasa pada 2006 mengeluarkan uang sebanyak
200.000.000 untuk memperoleh hak lisensi dari KFC selama 4 tahun.
Perhitungan amortisasi berdasarkan metode garis lurus atas hak lisensi
tersebut adalah:
Amortisasi 2006: 25%x 200.000.000 = 50.000.000
Amortisasi 2007: 25% x 200.000.000 = 50.000.000
Amortisasi 2008: 25% x 200.000.000 = 50.000.000
Amortisasi 2009: 25% x 200.000.000 = 50.000.000

9. PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
RANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIKU

Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan (nondeductible
income) dari penghasilan bruto baik untuk wajib pajak luar negeri
maupun BUT:
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi.
Pembagian laba ini tidak boleh menjadi pengurang karena
pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan
badan yang akan dikenakan pajak.
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
Misalnya biaya perjalanan pribadi, biaya premi asuransi yang
dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang
saham dan/atau keluarganya, biaya reparasi rumah, dll.
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan
piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha
dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan
biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan
syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
Besarnya pemupukan dana cadangan adalah sebagai berikut:
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1) Usaha bank umum dan sewa guna dengan hak opsi serta Bank
Perkreditan Rakyat.
Besarnya cadangan:
• 0,5% dari kredit yang digolongkan ’lancar’.
• 3% dari kredit yang digolongkan ’kurang lancar’ setelah
dikurangi nilai agunan yang dikuasai.
• 50% dari kredit yang digolongkan ’diragukan’ setelah
dikurangi nilai agunan yang dikuasai.
• 100% dari kredit yang digolongkan ’diragukan’ setelah
dikurangi nilai agunan yang dikuasai.
Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai
penguran dana cadangan adalah setinggi-tingginya:
• 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid.
• 75% dari nilai agunan lainnya, atau nilai yang ditetapkan
oleh perusahaan penilai.
2) Perusahaan Asuransi
Cadangan premi yang dibentuk sebesar 40% dari jumlah
premi tanggungan sendiri yang diterima dalam tahun pajak
yang bersangkutan.
3) Perusahaan Pertambangan
Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak diwajibkan
melakukan reklamasi atas tanah yang dieksploitasi oleh
perusahaan bersangkutan dapat memupuk cadangan biaya
reklamasi mulai tahun produksi komersial. Besarnya dana
reklamasi tersebut dihitung berdasarkan metode satuan
produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya
reklamasi.
d. 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.
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e.

f.
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Jika premi dibayarkan oleh wajib pajak sendiri maka premi
asuransi yang dibayarkan tersebut tidak boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto perusahaan, konsekuensinya pada saat
penerimaan penggantian atau santunan asuransi maka jumlah
yang diterimakan tersebut bukan obyek pajak. Namun jika
premi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja, maka perusahaan
dapat mengurangkannya dari penghasilan bruto dan sebagai
konsekuensinya bagi wajib pajak merupakan obyek pajak.
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 (KMK no.
466/KMK.04/2000 jo KEP-213/PJ./2001).
Natura yang dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto dibatasi pada pegawai yang bekerja
pada daerah terpencil, makanan/minuman di tempat kerja
bagi seluruh pegawai secara bersama-sama karena merupakan
keharusan dalam menunjang keselamatan kerja, pakaian dan
alat untuk keselamatan kerja (misalnya pakaian SATPAM, antar
jemput karyawan, penginapan untuk awak kapal/pertambangan,
dll)
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan
istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan.
Misalnya Suhartono adalah staf ahli pada Bank Arta Sugih dan
sekaligus pemegang saham pada bank bersangkutan. Imbalan yang
diterima oleh Suhartono adalah Rp10.000.000. Jika untuk jasa
yang setara yang diberikan kepada staf ahli untuk keahlian yang
sama adalah Rp6.000.000, maka jumlah sebesar Rp4.000.000
tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh Bank Arta Sugih.
Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari

Bagi Suhartono yang merupakan staf ahli dan pemegang saham
maka jumlah sebesar Rp4.000.000 dianggap sebagai pemberian
deviden dari Bank Arta Sugih.
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.
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
Misalnya tahun 2006 PT Angin Ribut melunasi kewajiban PPh25
sebesar Rp20.000.000, maka jumlah ini tidak boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto tahun 2006
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, 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 yang tidak boleh dibebankan sekaligus adalah
pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
harus dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

10. PENENTUAN HARGA/NILAI PEROLEHAN PENJUALAN
Penentuan harga/nilai perolehan/penjualan sangat dipengaruhi
oleh kondisi-kondisi yang berbeda. Berikut disajikan kondisi yang
terjadi dan penentuan harga/nilai perolehan/ penjualan:
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Kondisi

Penentuan harga/ nilai
perolehan/ penjualan

Keterangan

Jual beli harta yang tidak
dipengaruhi hubungan
istimewa

jumlah yang
sesungguhnya
dikeluarkan atau diterima

Jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan
adalah harga beli
dan biaya yang
dikeluarkan dalam
rangka memperoleh
harta tersebut,
misalnya bea masuk,
biaya angkut, biaya
set up, dll.

Jual beli harta yang
dipengaruhi hubungan
istimewa

jumlah yang seharusnya
dikeluarkan atau diterima

Adanya hubungan
istimewa dapat
menyebabkan
nilai perolehan lebih
besar atau lebih
kecil dibandingkan
jika tidak terdapat
hubungan istimewa

Terjadi tukar-menukar harta

jumlah yang seharusnya
dikeluarkan atau diterima
berdasarkan harga pasar.

Lihat di bawah
contoh 10.1

Pengalihan harta yang
dialihkan dalam rangka
likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau
pengambilalihan usaha

Jumlah yang seharusnya
dikeluarkan atau diterima
berdasarkan harga pasar,
kecuali ditetapkan lain
oleh Menteri Keuangan.

Lihat di bawah
contoh 10.2

Pengalihan harta sebagai
pengganti saham atau
pengganti penyertaan modal

Dasar penilaian bagi yang Lihat di bawah
menerima sama dengan
contoh 10.3
nilai pasar

Pengalihan harta yang
memenuhi syarat:
a. bantuan sumbangan,
termasuk zakat yang
diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh Pemerintah
dan para penerima zakat
yang berhak

Dasar penilaian bagi yang Lihat di bawah
menerima pengalihan
contoh 10.4
sama dengan nilai sisa
buku dari pihak yang
melakukan pengalihan
atau nilai yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal
Pajak.
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b. harta hibahan yang
diterima oleh keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
dan oleh badan keagamaan
atau badan pendidikan atau
badan sosial atau peng
usaha kecil termasuk ko
perasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak
yang bersangkutan
c. warisan
Pengalihan harta yang tidak
memenuhi syarat:
a. bantuan sumbangan,
termasuk zakat yang
diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh Pemerintah
dan para penerima zakat
yang berhak
b. 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
hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaan antara
pihak-pihak yang
bersangkutan

dasar penilaian bagi yang
menerima pengalihan
sama dengan nilai pasar
dari harta tersebut.

Lihat di bawah
contoh 10.4
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Contoh 1.8
Misalnya PT Agung memiliki aset yang memiliki nilai buku
Rp24.000.000 melakukan pertukaran tanpa adanya realisasi
pembayaran dengan PT Ageng yang memiliki aset dengan nilai buku
Rp26.000.000. Harga pasar aset itu adalah Rp30.000.000. Sehingga
harga pasar sebesar Rp30.000.000 adalah jumlah yang seharusnya
dikeluarkan/diterima. Selisih keuntungan antara harga pasar dengan
nilai buku harus dikenakan pajak. Sehingga:
Keuntungan PT Agung:
Rp30.000.000 – Rp24.000.000=Rp6.000.000 (dikenakan pajak)
Keuntungan PT Ageng:
Rp30.000.000 – Rp26.000.000=Rp4.000.000 (dikenakan pajak)
Contoh 1.9
Misalnya PT Rejeki melakukan penggabungan usaha dengan
PT Berkat dan membentuk satu badan baru yaitu PT Anugerah.
Nilai sisa buku dari PT Rejeki dan PT Berkat masing-masing adalah
Rp300.000.000 dan Rp400.000.000. Sedangkan harga pasar dari
PT Rejeki dan PT Berkat masing-masing adalah Rp400.000.000 dan
Rp500.000.000. Sesuai dengan aturan yang ada maka dasar penilaian
harta yang diserahkan oleh kedua PT tersebut dalam rangka peleburan
adalah harga pasar. Sehingga dalam menghitung keuntungan adalah
sebagai berikut:
PT Rejeki:
PT Berkat:

Rp400.000.000 – Rp300.000.000 = Rp100.000.000
Rp550.000.000 – Rp400.000.000 = Rp150.000.000

Pada saat PT Anugerah membukukan semua aset tersebut, maka
akan terbentuk sebesar Rp950.000.000. Tetapi sesuai dengan aturan
yang ada bahwa menteri keuangan diberikan wewenang untuk
menetapkan nilai lain selain harga pasar yaitu misalnya pemerintah
menetapkan atas dasar nilai sisa buku (pooling of interest), maka PT
Anugerah akan melakukan pembukuan sebesar:
Rp700.000.000 (Rp300.000.000+Rp400.000.000)
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Contoh 1.10.
Misalnya Suharto sebagai pengganti penyertaan sahamnya pada
PT Fotokopi Jaya menyerahkan 5 mesin fotokopi yang memiliki nilai
buku Rp35.000.000. Nilai nominal saham PT Fotokopi Jaya adalah
Rp30.000.000 sedangkan harga pasar mesin fotokopi tersebut adalah
Rp45.000.000.
PT Fotokopi Jaya mencatat mesin fotokopi tersebut bukan
sebagai penghasilan tetapi sebagai aktiva sebesar nilai pasarnya yaitu
Rp45.000.000.
Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar aktiva
tersebut akan dibukukan sebagai agio.
Besarnya agio:		
Rp45.000.000 – Rp30.000.000 = Rp15.000.000
Bagi Suharto keuntungan yang diperoleh dari penyertaan merupakan
obyek pajak yaitu sebesar:
Rp45.000.000 – Rp35.000.000 = Rp10.000.000
Contoh 1.11.
Hasan memiliki pabrik obat dan menghibahkan sebuah mobil kepada
anaknya Edy yang bekerja sebagai wirausaha kerajinan kulit. Rumah
tersebut dibeli dengan harga Rp150.000.000 dan sudah dipakai selama
3 tahun. Harga pasar mobil tersebut saat ini adalah Rp120.000.000,
sedangkan nilai buku mobil tersebut adalah Rp135.000.000. Hasan
juga menghibahkan sebuah mobil box kepada anak bungsunya
Eko yang memiliki usaha apotik. Mobil tersebut diperoleh dengan
harga Rp120.000.000. Saat ini mobil tersebut memiliki harga pasar
Rp95.000.000 dan memiliki nilai buku Rp100.000.000.
Untuk kasus tersebut maka dasar penilaian untuk mobil yang
dihibahkan ke Edy adalah sebesar nilai buku yaitu Rp135.000.000,
sedangkan untuk mobil yang dihibahkan kepada Eko adalah sebesar
harga pasar yaitu Rp95.000.000
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11. PENGALIHAN HAK/HARTA TIDAK BERWUJUD
Jika terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak seperti:
Harta tak 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, menagih, dan memelihara
penghasilan.
Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang
penambangan minyak dan gas bumi.
Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain
penambangan minyak dan gas bumi., hak pengusahaan hutan,
dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
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.
-

Contoh 1.12
PT Duta Jaya melakukan pengeluaran biaya untuk memperoleh
hak penambangan migas sebesar Rp750.000.000. Taksiran potensi
kandungan minyak sebanyak 300.000.000 barel. Ketika PT Migas Jaya
memproduksi sebanyak 150.000.000 barel, maka dijual kepada PT
Migas Perkasa dengan harga Rp450.000.000.
Harga perolehan:						
Amortisasi yang telah dilakukan
(150.000.000/300.000.000) x Rp750.000.000=
Nilai buku harta						
		
Harta jual harta						
		

Rp750.000.000
Rp375.000.000
Rp375.000.000
Rp450.000.000

Dalam pembukuan maka nilai buku harta sebesar Rp375.000.000
dibebankan sebagai kerugian, sedangkan jumlah Rp450.000.000
dibukukan sebagai penghasilan.
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Jika terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak seperti:
bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
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 hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
warisan
maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan
sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

12. REVALUASI
Revaluasi hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dalam
negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai
dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya
penilaian kembali. Revaluasi akan mengurangi perbedaan nilai
buku dengan nilai riil aktiva perusahaan. Sebelumnya revaluasi bisa
dilakukan berkali-kali sebelum lima tahun asal tahun buku yang beda.
Tapi sekarang hanya boleh lima tahun sekali. Revaluasi hanya bisa
dilakukan setelah lima tahun dari revaluasi sebelumnya
Aktiva tetap yang dapat direvaluasi adalah semua aktiva berwujud
dalam bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan
yang tidak bertujuan untuk dijual yang berkedudukan di Indonesia.
Penilaian dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui
pemerintah. Revaluasi dilakukan paling lambat satu tahun sejak tanggal
laporan penilai.
Untuk revaluasi aktiva tetap kelompok 1 dan kelompok 2, tidak
ada perubahan ketentuan periode larangan dijual. Diketentuan
sebelumnya memang diatur bahwa aktiva tetap hasil revaluasi tidak
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boleh dijual sebelum habis masa manfaatnya. Tetapi ketentuan baru
ada perbedaan perlakuan untuk kelompok 3, kelompok 4, bangunan
dan tanah. Khusus untuk kelompok 3, kelompok 4, bangunan dan
tanah, batas waktu selama 10 tahun tidak boleh dijual. Jika pada batas
waktu tersebut telah terjadi pengalihan aktiva hasil revaluasi, maka
dikenakan tambahan PPh. Namun demikian jika aktiva hasil revaluasi
dijual sebelum batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan PPh
Tambahan sebesar tarif tertinggi PPh Badan dikurangi 10%. Misalnya
Berdasarkan undang-undang terbaru tariff PPh badan adalah 28% maka
tarif PPh Tambahan adalah 28% - 10% = 18% dan bersifat final.
Revaluasi dihitung berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang
berlaku pada saat dilakukannya penilaian kembali. Selisih lebih antara
nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang
dinilai kembali, terlebih dahulu wajib dikompensasikan dengan
kerugian fiskal tahun berjalan. Jika masih terdapat sisa lebih, dapat
dikompensasi dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya
yang masih dapat dikompensasi. Selisih lebih penilaian kembali aktiva
tetap setelah dilakukan kompensasi kerugian, dikenakan PPh yang
bersifat final sebesar 10%.
Apabila wajib pajak tidak dapat melunasi sekaligus PPh
final yang terutang dapat mengajukan permohonan pembayaran
secara angsuran paling lama 12 bulan. Jika jumlah PPh final lebih
dari Rp2.000.000.000.000 maka wajib pajak dapat mengajukan
permohonan secara angsuran lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
kepada Dirjen Pajak.
Contoh 1.13.
Pada akhir tahun 2006 PT Duta Pertiwi melakukan revaluasi atas
aktiva tetapnya. Nilai buku fiskal aktiva yang dinilai per 31 Desember
2006 adalah 200.000.000. Nilai wajar aktiva tersebut adalah
250.000.000, sisa kerugian fiskal tahun sebelumnya yang masih dapat
dikompensasikan adalah 30.000.000.
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Besarnya PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva adalah:
Nilai wajar aktiva							
250.000.000
200.000.000
Nilai buku fiskal aktiva						
Selisih lebih penilaian kembali aktiva		
50.000.000
30.000.000
Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan
Selisih lebih setelah kompensasi				
20.000.000
PPh

= 20.000.000 x 10% =

2.000.000

13. MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN
Sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, maka
harus dihitung terlebih dahulu penghasilan kena pajak. Penghasilan
Kena Pajak diterapkan berbeda-beda sesuai dengan golongan Wajib
Pajaknya, setelah dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak
kemudian dikalikan dengan Tarif Pasal 17.
13.1. Tarif Pajak
Dalam undang-undang pajak no. 36 tahun 2008 terdapat
perubahan tarif pajak yaitu wajib pajak orang pribadi tarif terendah
adalah 5% dan tarif tertinggi dalah 30% sedangkan untuk wajib pajak
badan diberikan tarif tunggl. Tarif juga dibedakan untuk wajib pajak
yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.
Wajib pajak orang pribadi
Lapisan Penghasilan

Tarif

Sampai dengan Rp50juta

5%

Rp50juta sampai dengan Rp250juta

15%

Rp250juta sampai dengan Rp500juta

25%

Rp500 juta ke atas

30%

Wajib pajak badan dikenakan tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun
2009 dan 25% untuk tahun 2010.
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Wajib Pajak Badan
Penghasilan Bruto
(Pengurang/biaya diperkenankan)
(Kompensasi Kerugian)
(-)
Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan kena pajak x tarif pasal 17
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyelenggarakan Pembukuan
Penghasilan Bruto
(Pengurang/biaya diperkenankan)
(Zakat atas penghasilan)
(Kompensasi Kerugian)
(PTKP)
(-)
Penghasilan Kena Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyelenggarakan Norma
Pembukuan.
3.4.1. Norma Penghitungan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat digunakan untuk
Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu
tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),
dengan syarat memberitahukan kepada DirJen Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Besarnya peredaran bruto tersebut dapat diubah oleh Menteri
Keuangan.
Wajib Pajak tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Tetapi jika Wajib Pajak tersebut
tidak memberitahukan kepada DirJen Pajak untuk menghitung
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penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto, maka Wajib Pajak bersangkutan akan dianggap
memilih menyelenggarakan pembukuan. Untuk Wajib Pajak yang
wajib menyelenggarakan pembukuan dan ternyata tidak atau tidak
sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau
tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti
pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Contoh 1.14. Pemakaian Norma:
Teguh adalah seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta dan
memiliki industri rotan di Cirebon. Teguh menikah dan dikaruniai tiga
orang anak.
Peredaran Usaha dari rotan (setahun)				
Penerimaan bruto dari profesi dokter (setahun)		

Rp50.000.000
Rp75.000.000

Penghitungan penghasilan neto:
Dari usaha rotan 12,5% x Rp50.000.000 =		
Dari profesi dokter 45% x Rp75.000.000 =		
Jumlah penghasilan neto 				
=

Rp 6.250.000
Rp33.750.000
Rp.40.000.000

Penghasilan neto		
Rp40.000.000
Rp21.120.000
PTKP					
Penghasilan Kena Pajak Rp18.880.000
PPh terutang: 5% x Rp18.880.000= Rp994.000
3.4.2. Norma Perhitungan Khusus
Sesuai dengan pasal 15, maka Norma Penghitungan Khusus untuk
menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu ditetapkan
Menteri Keuangan.

Pajak Penghasilan Umum

55

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak tertentu yaitu:
1. Perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri dan luar
negeri
Wajib Pajak

Penghasilan neto

PPh

Wajib Pajak perusahaan pelayaranan
dalam negeri

4% dari peredaran
bruto

1,2% dari peredaran
bruto
(bersifat final)

Wajip Pajak perusahaan penerbangan
dalam negeri

6% dari peredaran
bruto

1,8% dari peredaran
bruto

Wajib Pajak perusahaan pelayaran/pe
nerbangan luar negeri

6% dari peredaran
bruto

2,64% dari peredaran
bruto
(bersifat final)

2. Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan
dagang di Indonesia
Penghasilan neto ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai
ekspor bruto dan Pelunasan Pajak Penghasilan adalah sebesar
0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan
bersifat final.
3. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna
serah/build operate and transfer
4. Wajib Pajak yang melakukan kerjasama dengan PT Telkom
berdasarkan sistem PBH tahap II selanjutnya
Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap
Penghasilan Bruto
(Pengurang/biaya diperkenankan)
(Kompensasi Kerugian)
(-)
Penghasilan Kena Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Kewajiban Pajak Subyektifnya < 1
tahun pajak
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Kasus ini terjadi pada wajib pajak (orang pribadi yang menjadi
subyek pajak) yang bekerja di Indonesia pada pertengahan tahun atau
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan
tahun. Jangka waktu kurang dari satu tahun pajak biasa disebut dengan
bagian tahun pajak.
Dalam menghitung penghasilan kena pajak maka dihitung
berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam
bagian tahun pajak yang disetahunkan.

14. PERHITUNGAN PPh PADA AKHIR TAHUN
Pada setiap akhir tahun pajak, Wajib Pajak dalam negeri dan BUT
setelah menghitung pajak yang terutang maka harus dikurangi dengan
kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak yang
dapat mengurangi yaitu:
PPh21 (khusus Wajib Pajak orang pribadi).
PPh22
PPh23
PPh24 (kredit pajak luar negeri)
PPh25 (pembayaran angsuran)
PPh26
Contoh1.15.
Jumlah PPh terutang tahun 2008		
Dikurangi kredit pajak:
PPh21			
Rp2.000.000
PPh22			
Rp 500.000
PPh25			
Rp5.000.000
PPh kurang bayar					

Rp10.000.000

Rp 7.500.000
Rp 2.500.000

Beberapa ketentuan lain:
a. Jika jumlahpajak yang terutang dalam satu tahun pajak lebih kecil
dari jumlah kredit pajak (lebih bayar) maka kelebihan pembayaran
tersebut akan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang
pajak berikut sanksinya dan telah melewati pemeriksaan.
Pajak Penghasilan Umum
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b. Jika jumlahpajak yang terutang dalam satu tahun pajak lebih
besar dari jumlah kredit pajak (kurang bayar) maka kekurangan
pembayaran tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan
ketiga setelah tahun pajak berakhir dan sebelum SPT tahunan PPh
disampaikan.
c. Apabila terdapat sanksi administrasi yang berupa bunga, denda,
kenaikan yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan perpajakan maka tidak boleh dikurangkan
sebagai kredit pajak.

15. HUBUNGAN ISTIMEWA
Ada tiga jenis hubungan istimewa yaitu:
1. Hubungan kepemilikan
a. Penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25%
atau lebih pada wajib pajak lainnya.
b. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan 25% atau
lebih pada dua wajib pajak atau lebih
c. Hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang modalnya
sebesar 25% atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama.
2. Hubungan Penguasaan
Merupakan hubungan antara wajib pajak yang menguasai wajib
pajak lainnya baik melalui manajemen maupun penguasaan
teknologi.
Misalnya:
Heru menjadi direktur pada PT Maju Terus dan menjabat
posisi yang sama pada PT Maju Sekali, maka antara PT Maju
Terus dan PT Maju sekali terdapat hubungan istimewa.
PT Sirup Jaya memakai teknologi pengolahan dari PT Sirup
ABG. Sehingga antara PT Sirup Jaya dan PT Sirup ABG terdapat
hubungan istimewa.
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3. Hubungan Darah atau Perkawinan
Merupakan hubungan yang disebabkan karena terdapat hubungan
keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan
lurus dan atau kesamping satu derajat.
Hubungan
Sedarah lurus satu derajat:
Sedarah kesamping satu
derajat:
Semenda lurus satu derajat:
Semenda kesamping satu
derajat:

Keterangan
bapak, ibu, anak.
saudara (kandung seayah dan
seibu)
mertua dengan menantu atau
orang tua dengan anak tiri.
ipar

Jika antara suami dan istri melakukan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan maka antara suami dan istri tersebut ada
hubungan istimewa.

16. PERLAKUAN PAJAK TERHADAP BIAYA TERTENTU
16.1. Biaya Bunga
Biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya
bunga tersebut termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang.
Bunga pinjaman selama masa konstruksi suatu aset merupakan
komponen biaya langsung atas harga perolehan aset bersangkutan.
Dalam hal ini biaya bunga dalam masa konstruksi harus dikapitalisir
menjadi komponen harga perolehan aset sampai konstruksi selesai.
Selanjutnya biaya bunga yang dikapitalisir tersebut harus diamortisasi
pembebanannya atau diakui pada saat penjualan barang.
16.2. Biaya Enterntaintment
Biaya entertainment termasuk jamuan dan sejenisnya dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto dengan memenuhi syarat-syarat:

Pajak Penghasilan Umum

59

-

Nyata-nyata benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan
usaha wajib pajak.
Dibuatkan daftar normatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan
PPh dimana harus memuat nomor urut, tanggal dan jenis
entertainment, nama dan alamat tempat, nama relasi, posisi,
jumlah dan nama perusahaan.

16.3. Selisih Kurs Mata Uang Asing
Perlakuan selisih kurs dibedakan berdasarkan faktor yang
menyebabkannya. Kerugian selisih kurs dapat diperlakukan sebagai
biaya (deductable expense).
a.

Selisih kurs karena fluktuasi:
Jika dibukukan dengan kurs tetap, maka selisih kurs diakui
pada saat terjadi realisasi pembayaran.
Jika dibukukan dengan kurs tengah BI, maka selisih kurs
diakui pada akhir tahun.
b. Selisih kurs karena kebijakan pemerintah:
Jika dibukukan dalam akun sementara di neraca, maka
pembebanannya dilakukan secara bertahap berdasarkan
realisasi pembayaran valas tersebut.
Selisih kurs karena krisis moneter tahun 1997 yang sudah
direalisir maupun belum dapat dibebankan sekaligus atau
diamortisasi selama 5 tahun.
16.4. Pembentukuan Cadangan
16.4.1. Bank Umum
-

-
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Bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
Besarnya untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian
khusus, kurang lancar ditentukan perhitungannya secara bertaap
sesuai dengan tabel berikut ini:
Besarnya dana cadangan yaitu:
50% dari kredit digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai
agunan.
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-

-

-

100% dari kredit yang digolongkan macet setelah dikurangi
nilai agunan.
Pembentukan dan perhitungan piutang dana cadangan piutang
tak tertagih wajib diaudit akuntan publik yang menyatakan bahwa
perhitungan dana cadanganpiutang tak tertagih telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan
dalam laba rugi komersial.
Kerugian yang berasal dari piutang yang benar-benar tidak
dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak
tertagih.
Dalam hal cadangan piutang tak tertagih atau tidak seluruhnya
dipakai untuk menutup kerugian piutang yang benar-benar
tidak dapat ditagih, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut
diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal
jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya
dibebankan (didebet) sebagai biaya (kerugian).

16.4.2. Bank Perkreditan Rakyat
-

-

Bank Perkreditan Rakyat dapat membentuk dana cadangan piutang
tak tertagih.
Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan sebagai berikut :
0,5 % dari kredit yang digolongkan lancar
3 % dari kredit yang digolongkan kurang lancar setelah
dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai
50 % dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi
dengan nilai agunan yang dikuasai
100 % dari kredit yang digolongkan macet yang masih
tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi dengan
nilai agunan yang dikuasai.
Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai
pengurang pada dana cadangan tak tertagih setinggi-tingginya
adalah :
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-

-

-

-

100 % dari nilai agunan yang bersifat likuid,
75 % dari nilai agunan lainnya, atau sebesar nilai yang
ditetapkan oleh perusahaan penilai.
Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk
dana cadangan tak tertagih adalah pokok pinjaman yang diberikan
oleh Bank Perkreditan Rakyat.
Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih
harus sama dengan jumlah yang telah diperhitungkan dalam
penghitungan rugi laba komersial.
Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak
tertagih.
Dalam hal cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian
tidak dipakai untuk menutup kerugian, maka jumlah kelebihan
cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan
dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka
kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.

16.4.3. SGU dengan Hak Opsi
-

Sewa guna usaha dengan hak opsi diperkenankan untuk
membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
Besarnya dana cadangan adalah maskimum 2,5% dari rata-rata
saldo awal dan saldo akhir piutang.
Jika piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih maka
dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tidak tertagih. Jika
cadangan piutang tidak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai
untuk menutup kerugian, maka kelebihan cadangan tersebut harus
diperhitungkan sebagai penghasilan, tetapi jika cadangan tersebut
tidak dapat mencukupi maka kekurangannya diperhitungkan
sebagai kerugian.

16.4.4
-
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Asuransi Kerugian

Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan
premi tanggungan sendiri yang merupakan premi yang sudah
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-

diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan
pada tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya cadangan premi
adalah 40%dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima
atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Cadangan
premi ini merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.
Disamping dana cadangan premi, perusahaan asuransi kerugian
dapat membentuk dana cadangan klaim tanggungan sendiri.
Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri sama dengan jumlah
klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang
sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk
klaim yang belum dilaporkan. Cadangan klaim ini pada akhir tahun
pajak merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun yang
bersangkutan, sedangkan jumlah klaim yang sebenarnya dibayar
oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan kepada perkiraan
cadangan klaim tersebut. Jika cadangan klaim tidak seluruhnya
dipakai untuk menutup kerugian tersebut, maka jumlah kelebihan
cadangan tersebut merupakan penghasilan, sedangkan dalam hal
jumlah cadangan klaim tidak mencukupi maka kekurangannya
boleh dibebankan sebagai biaya.

16.4.5. Penggantian Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan
di Daerah Tertentu.
•

•

Yang dimaksud dengan daerah terpencil adalah daerah yang secara
ekonomis memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan tetapi
sarana dan prasarana sosial ekonominya kurang memadai dan
sulit dijangkau oleh transportasi umum karena keterbatasan sarana
angkutan darat, laut dan udara. Daerah terpencil juga mencakup
daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50
meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi
seluruh karyawan di daerah terpencil tersebut dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan
merupakan penghasilan bagi pegawai.
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•

Penggantian sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan
dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sarana dan fasilitas di
lokasi bekerja untuk:
Tempat tinggal termasuk perumahan bagi karyawan dan
keluarganya dimana sepanjang lokasi bekerjanya tidak ada
tempat tinggal yang dapat disewa.
Pelayanan kesehatan sepanjang sarana kesehatan tidak ada di
lokasi bekerja.
Sarana Pendidikan bagi karyawan dan keluarganya, sepanjang
di lokasi bekerja tidak ada sarana pendidikan yang setara.
Sarana angkutan bagi pegawai di lokasi bekerja. Untuk anggota
keluarga dari pegawai dibatasi hanya pada saat kedatangan
pertama ke lokasi dan kepergian pegawai karena terhentinya
hubungan kerja.
Olah raga bagi pegawai dan keluarganya kecuali golf, boating
dan pacuan kerja dengan ketentuan di lokasi bekerja tersebut
tidak ada sarana-sarana tersebut.
Pengeluaran tersebut bukan merupakan penghasilan bagi pegawai
dan dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kejra pada
tahun pajak dibayarkan.

16.4.6. Biaya Pemakaian
Perusahaan.
•

•
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Telepon

Seluler

dan

Kendaraan

Biaya perolehan ponsel yang dimiliki dan dipergunakan oleh
perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan/pekerjaan yang
bersangkutan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar
50% melalui penyusutan akitiva kelompok I. Biaya pengisian
ulang pulsa dan perbaikan ponsel dapat dibebankan sebagai biaya
rutin perusahaan sebesar 50%.
Biaya perolehan atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang
sejenis yang dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan untuk
pegawai tertentu karena jabatan/pekerjaan yang bersangkutan
Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari

•

•
•

dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui
penyusutan akitiva kelompok II. Biaya pemeliharaan dan perbaikan
rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin
perusahaan sebesar 50%.
Biaya perolehan atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus atau
yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan
untuk kegiatan antar jemput pegawai dapat dibebankan seluruhnya
sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan akitiva kelompok II.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat
dibebankan seluruhnya sebagai biaya rutin perusahaan.
Biaya-biaya di atas bukan merupakan penghasilan bagi pegawai
yang menerimanya.
Untuk penghasilan wajib pajak yang telah dikenakan PPh final
atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan
biaya-biaya tersebut di atas sudah termasuk dalam penghitungan
PPh final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

16.4.7. Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak Komputer
•

•

•

Yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer adalah semua
program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer.
Perangkat lunak tersebut dibagi dua yaitu program aplikasi umum
dan program aplikasi khusus.
Program aplikasi umum yaitu program yang digunakan oleh
pengguna umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan
menggunakan komputer. Biaya perolehan dan upgrade untuk
program ini pembebanannya dilakukan sekaligus pada bulan
pengeluaran.
Program aplikasi khusus yaitu program yang dirancang khusus
untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, kegiatan usaha
tertentu, sebagai contoh kegiatan pasar modal, perbankan,
perhotelan, penerbangan dan rumah sakit. Biaya perolehan dan
upgrade untuk program ini pembebanannya dilakukan melalui
amortisasi harta tak berwujud kelompok I.
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17. KOMPENSASI KERUGIAN
Kompensasi kerugian dapat dikenakan sebagian atau secara
keseluruhan dari penghasilan kena pajak pada tahun-tahun pajak
yang lain. Kompensasi tersebut diperkenankan dengan batas waktu
maksimal lima tahun.
•
•

Dua metode dalam mengkompensasi kerugian yaitu
retroaktif
prospektif (Ada dua metode yaitu kompensasi kerugian dengan
tarif tertentu pertahun dan kompensasi kerugian dalam tahuntahun awal)

Contoh 1.16.
PT XYZ mengalami kerugian pada tahun 2001 sebesar
Rp.10.000.000 dan berikut adalah data laba sebelum pajak:
Tahun

PKP (laba fiskal)

2002

20.000.000

2003

25.000.000

2004

30.000.000

2005

40.000.000

2006

50.000.000

Kompensasi Kerugian sebesar 20% dari jumlah kerugian pertahun
PKP
Tarif

Tahun

10%

Tanpa
Kompensasi
(10.000.000)

PPh Terutang

Dengan
Kompensasi

Tanpa
Kompensasi

Dengan
Kompensasi

-

10%

2002

20.000.000

18.000.000

2.000.000

1.800.000

10%

2003

25.000.000

23.000.000

2.500.000

2.300.000

10%

2004

30.000.000

28.000.000

3.000.000

2.800.000

10%

2005

40.000.000

38.000.000

4.000.000

3.800.000

10%

2006

50.000.000

48.000.000

5.000.000

4.800.000

165.000.000 155.000.000

16.500.000

15.500.000

Total
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Kompensasi pajak tiap tahun sebesar:
20% x 10.000.000 = 2.000.000, sehingga PKP untuk tahun 2002
menjadi 20.000.000 – 2.000.000 = 18.000.000, dan seterusnya
sampai dengan periode lima tahun.
Kompensasi Kerugian Dalam Tahun-Tahun Awal
PKP
Tarif

Tahun

10%

PPh Terutang

Tanpa
Kompensasi

Dengan
Kompensasi

(10.000.000)

-

Tanpa
Kompensasi

Dengan
Kompensasi

10%

2002

20.000.000

10.000.000

2.000.000

1.000.000

10%

2003

25.000.000

25.000.000

2.500.000

2.500.000

10%

2004

30.000.000

30.000.000

3.000.000

3.000.000

10%

2005

40.000.000

40.000.000

4.000.000

4.000.000

10%

2006

50.000.000

50.000.000

5.000.000

5.000.000

165.000.000 155.000.000

16.500.000

15.500.000

Total

Kompensasi pajak sudah dikurangkan tahun 2002 yaitu 20.000.000
– 10.000.000 = 10.000.000.
PT Abadi Rugi menderita kerugian fiskal tahun 1999 sebesar
Rp1,200,000,000. Dalam lima tahun berikutnya data laba-rugi fiskal
PT Abadi Rugi adalah:
2000
2001
2002
2003
2004

laba fiskal 		
rugi fiskal		
laba fiskal 		
laba fiskal 		
laba fiskal 		

Rp200,000,000
-Rp300,000,000
nihil
Rp100,000,000
Rp800,000,000
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Maka kompensasi kerugian dapat dilakukan sebagai berikut:
Rugi fiskal 1999
Laba fiskal 2000
Sisa rugi fiskal 1999
Rugi fiskal 2001
Sisa rugi fiskal 1999
Laba fiskal 2002
Sisa rugi fiskal 1999
Laba fiskal 2003
Sisa rugi fiskal 1999
Laba fiskal 2004
Sisa rugi fiskal 1999

-Rp1,200,000,000
Rp200,000,000
-Rp1,000,000,000
-Rp300,000,000
-Rp1,000,000,000
Rp0
-Rp1,000,000,000
Rp100,000,000
-Rp900,000,000
Rp800,000,000
-Rp100,000,000

Tidak boleh
dikompensasi lagi
tahun 2005

Mulai dikompensasi tahun 2002 dan hanya boleh dikompensasi
dengan laba fiskal tahun 2005 dan 2006

18. PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
BERJALAN
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan Melalui Pihak Lain
-

-

-

-
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PPh21
Pemotongan pajak oleh pihak lain dari penghasilan wajib pajak
yang berupa pekerjaan, jasa atau kegiatan.
PPh22
Pemungutan pajak atas penghasilan oleh pihak-pihak tertentu
dalam kegiatan impor barang, penyerahan barang kepada instansi
tertentu, penyerahan barang oleh industri tertentu.
PPh23
Pemotongan pajak atas penghasilan dari penggunaan modal, jasa
dan kegiatan tertentu.
PPh24
Pelunasan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.
Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Pemotongan pajak atas penghasilan tertentu seperti bunga
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deposito dan tabungan lain, penghasilan dari transaksi saham,
bunga atau diskonto atas obligasi yang diperdagangkan di bursa
efek, penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, dll.
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri
-

-

PPh25
Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk
setiap masa pajak, seringkali disebut dengan angsuran pajak.
PPh21
Pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang menerima
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang
tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan
pajak. Wajib pajak ini wajib memiliki NPWP dan memenuhi
segala ketentuan perpajakan.

Pelunasan Setelah Akhir Tahun
-

-

PPh29
Melakukan pembayaran pajak yang kurang bayar dengan
menghitung sendiri PPh yang terutang untuk satu tahun pajak
dikurangi dengan kredit pajak tahun yang bersangkutan.
Melakukan pembayar pajak yang kurang bayar karena menerima
SKPKB atau SKPKBT atau STP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

Pajak Penghasilan Umum

69

70

Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari

BAB II

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21

1. PENDAHULUAN

D

efinisi PPh21 dalam Peraturan Menteri Keuangan No 252/
PMK.03/2008 menyebutkan ”PPh 21 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 yang dilakukan oleh
orang pribadi Subyek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.
Beberapa kunci dari definisi tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama, PPh 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh
dari pekerjaan dan kegiatan (active income). Active income yang
dipotong PPh21 hanya bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan. Kedua, Orang pribadi yang memberikan
jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam active income
yang dipotong PPh 21. Namun demikian penghasilan orang pribadi
yang berasal dari usaha dagang tidak termasuk dalam active income
yang dipotong PPh 21. Ketiga, PPh 21 adalah pajak penghasilan yang
dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
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Penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan adalah penghasilan
yang diterima oleh karyawan dari pemberi kerja yang berbentuk
gaji, upah, tunjangan, dll. Sebagai contoh: Amir adalah karyawan
tetap yang bekerja pada PT. Damai Sejahtera dan mendapatkan gaji
bulanan ditambah dengan tunjangan-tunjangan misalnya tunjangan
perabota, tunjangan keluarga, dll. Penghasilan yang berhubungan
dengan pemberian jasa dapat berupa honorarium yang diterima oleh
tenaga ahli yang memberikan jasa atau pekerjaan bebas lainnya.
Sebagai contoh Budi adalah seorang akuntan yang diminta untuk
merancang sistem akuntansi PT. Damai Sejahtera. Dalam hal ini Budi
adalah sebagai tenaga ahli di perusahaan tersebut. Penghasilan yang
berhubungan dengan kegiatan adalah orang pribadi yang ikut serta
dalam aktivitas atau kegiatan tertentu dan memperoleh hadiah karena
keikutsertaannya.
Pajak penghasilan pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam
tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang
diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan
pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan serta imbalan lainnya dalam bentuk dan
nama apapun. PPh 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi
dan dikenakan atas subyek pajak orang pribadi dalam negeri.

2. SUBYEK PAJAK
2.1. Subyek Pajak Pemotong PPh 21
Subyek pajak pemotong adalah pihak yang mempunyai kewajiban
memotong PPh 21 dan seringkali disebut ‘Pemotong Pajak’.
Pemotong pajak meliputi:
1. Pemberi kerja dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat
maupun cabang, perwakilan maupun unit, BUT, yang membayar
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
ataujasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
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2. Bendaharawan pemerintah. Termasuk bendaharawan pemerintah
pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah,
lembaga-lembaga negara lainnya dan KBRI (Kedutaan Besar
Republik Indonesia) di luar negeri yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, termasuk badan penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun
dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Perusahaan, badan, dan BUT yang membayar honorarium atau
pembayaran lain sebgai imbalan sehubungan dengan kegiatan
jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam
negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan
atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.
5. Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium atau
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan
dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib
Pajak luar negeri.
6. Yayasan (termasuk yayasan rumah sakit, kesejahteraan, pendidikan,
kesenian, olah raga, dan kebudayaan), lembaga, kepanitiaan,
asosiasi, perkumpulan, dan organisasi yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama
apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan ataujasa
yang dilakukan oleh orang pribadi.
7. Perusahaan, badan, dan BUT, yang membayarkan honorarium
atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan
pemagangan.
8. Penyelenggara pendidikan yang membayar honorarium, hadiah
atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
Penyelenggara disini termasuk badan pemerintah, organisasi
nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta
bentuk lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan)
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2.1.2. Kewajiban Pemotong Pajak PPh21
1. Melakukan pemotongan PPh21 yang terutang.
2. Menyetorkan pajak terutang kepada kas negara melui kantor pos
atau bank persepsi.
3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh21 ke KPP tempat
dimana subyek pajak pemotong terdaftar melalui SPT yang telah
diisi lengkap dan benar dengan menyebutkan jenis obyek pajak
dan jumlahnya, dasar pengenaan pajak, pajak terutang, pajak yang
telah dibayar dan pajak yang masih harus dibayar atau lebih bayar
pada suatu periode.
4. Membuat bukti pemotongan PPh21 dan 1721-A1 dalam rangkap
3, masing-masing digunakan untuk lampiran SPT, arsip pemotong
pajak, dan lembar asli diserahkan kepada pihak yang dipotong
pajak.
2.1.3. Sanksi bagi Pemotong Pajak PPh21
1. Jika tidak memotong pajak atau terlambat memotong pajak yang
mengakibatkan penyetorannya terlambat akan dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2% perbulan, maksimal 24 bulan.
2. Jika tidak menyetor atau terlambat menyetor pajak dikenakan
tagihan pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
2% perbulan, maksimal 24 bulan.
3. Jika tidak menyetor pajak yang sudah dipungut dari pihak lain
ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (jika SPT
tidak dimasukkan, walaupun telah ditegor).
4. Jika terlambat melaporkan SPT masa dikenakan denda Rp50.000
dan SPT tahunan dikenakan denda Rp100.000.
5. Jika SPT belum disampaikan setelah ditegur secara tertulis, tagihan
atas pokok pajak yang terutang dapat ditambah sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak
hasil pemeriksaan.

74

Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari

2.2. Subyek pajak yang dipotong PPh21
Subyek pajak (seringkali disebut dengan subyek pemotongan)
yang dipotong adalah pihak yang menerima penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dibedakan
menjadi subyek pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan hak dan
kewajiban sebagai berikut:
1. Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan wajib menyerahkan
pernyataan tertulis mengenai jumlah tanggungan keluarga untuk
keperluan PTKP.
2. Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
3. Wajib menyampaikan SPT apabila dalam satu tahun pajak
penghasilannya melebihi PTKP.
4. Berhak menerima bukti pemotongan PPh21
Subyek PPh 21 meliputi:
1. Pegawai, karyawan, karyawati
Dalam PMk no. 252/PMK.03/2008 dinyatakan bahwa pegawai
adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik
pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis
maupuntidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam
jabatan atau kegaitan tertentu dengan memperoleh imbalan yang
dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan,
atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, dalam hal ini
termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan
negeri atau BUMN/D (Indonesia Tax Review, 2009).
Pengertian pegawai juga termasuk Warga Negara Asing yang
bekerja pada pemberi kerja yang berkedudukan di Indonesia.
Sehingga WNA yang berstatus sebagai subyek pajak dalam negeri
dikenakan PPh 21. Penentuan WNA sebagai subyek pajak dalam
negeri ditentukan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut. Jangka
waktu keberadaan, jika WNA tersebut berada di Indonesia lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. WNA berniat untuk
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bertempat tinggal di Indonesia, yaitu WNA bersangkutan berniat
untuk tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Sebagai contoh
apabila WNA tersebut menandatangani kontrak untuk bekerja di
Indonesia lebih dari 1 tahun.
a.

Pegawai, Karyawan, karyawati tetap
Subyek pajak ini adalah orang pribadi yang bekerja pada
pemberi kerja dan memperoleh penghasilan dalam jumlah
tertentu secara berkala/teratur. Subyek pajak ini juga termasuk
orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu
perjanjian kerja/kontrak dalam jangka waktu tertentu dengan
syarat orang pribadi tersebut bekerja penuh waktu (full time)
dalam pekerjaan tersebut. Subyek pajak ini termasuk juga
orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri
BUMN/D, meliputi anggota dewan komisaris dan anggota
dewan pengawas dari perusahaan.

b. Pegawai, karyawan atau karyawati tidak tetap, tenaga lepas
Subyek pajak ini adalah orang pribadi yang bekerja tidak
sebagai pegawai tetap pada pemberi kerja, dan hanya diberikan
imbalan apabila yang bersangkutan bekerja. Pegawai tidak
tetap dapat bekerja secara harian atau mingguan.
2. Penerima Pensiun
Subyek pajak ini adalah orang pribadi yang telah purna karya
namun masih memperoleh imbalan karena pekerjaan di masa lalu.
Pensiunan termasuk penerima tunjangan hari tua atau tabungan
hari tua.
3. Penerima honorarium
Subyek pajak ini adalah orang pribadi baik individu atau kelompok
yang memperoleh imbalan karena jasa yang mereka berikan.
4. Penerima Upah
Subyek pajak ini adalah orang pribadi yang memperoleh imbalan
berupa upah baik dalam waktu harian, mingguan, borongan
maupun satuan.
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5. Orang pribadi lain
Subyek pajak ini adalah orang pribadi yang memperoleh imbalan
karena pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari pemotong
pajak. Contoh adalah distributor MLM.
2.3. Waktu penyetoran dan pelaporan SPT
Kegiatan

SPT masa

SPT tahunan

Penyetoran

Paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya

Paling lambat tanggal 25
Maret tahun berikutnya

Pelaporan

Paling lambat 20 hari
setelah akhir masa pajak

Paling lambat tanggal 31
Maret tahun berikutnya

3. OBYEK PEMOTONGAN PPh21
Obyek pemotogan PPh21 meliputi penghasilan yang diterima
secara teratur dan tidak teratur sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan yang diterima oleh wajib pajak. Obyek PPh 21 atas penghasilan
memiliki ciri tertentu yaitu penghasilan diberikan dalam bentuk tunai
(cash). Kriteria umum untuk mengetahui apakah suatu penghasilan
termasuk obyek PPh21 ada 2 hal yaitu:
1. Diberikan dalam bentuk uang (cash) termasuk pembayaran yang
bersifat reimbursement. Reimbursement termasuk obyek PPh
21 karena merupakan pengantian tunai kepada pegawai untuk
kepentingan pegawai (benefit in cash). Dalam hal ini pengecualian/
tidak dikenakan PPh 21 jika diberikan dalam bentuk:
a. Natura dan kenikmatan (benefit in kind atau fringe benefit)
yang diberikan oleh bukan wajib pajak
b. Natura dan kenikmatan (benefit in kind atau fringe benefit)
yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh final
c. Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus
(deemed profit).
Namun tidak semua natura dan kenikmatan bukan obyek Pajak
Penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 3 huruf di di UUPPh, natura
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dan kenikmatan menjadi obyek PPh jika diberikan oleh Bukan
Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dinakan pajak final, dan Wajib
pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sesuai
dengan pasal 15 UU PPh.
2. Dibayarkan pada orang pribadi bersangkutan dan tidak dibayarkan
pada pihak ketiga. Misalnya karyawan mendapat tunjangan
kesehatan berupa uang, diberikan baik secara reimbursement
atau lumpsum merupakan obyek PPh21, tetapi jika perusahaan
membuat kontrak dengan rumah sakit dengan fee tertentu untuk
menangani kesehatan karyawan perusahaan tersebut maka bukan
obyek PPh21.
Jenis pemotongan pajaknya dapat dibedakan menjadi obyek
PPh 21 yang pemotongannya tidak bersifat final, bersifat final dan
pajak ditanggung pemerintah. Dalam perhitungan PPh21 dibedakan
antara penghasilan yang diterima secara teratur dan penghasilan yang
diterima secara tidak teratur. Penghasilan yang diterma secara teratur
merupakan penghasilan yang diterima secara rutin setiap bulan atau
dapat diberikan lebih dari setahun sesuai dengan kelaziman dalam
hubungan kerja. Penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan
yang biasanya hanya diberikan setahun sekali.
3.1. Obyek Pajak yang dipotong PPh21 Meliputi:
1. Penghasilan diterima secara teratur.
Penghasilan yang diterima secara teratur misalnya gaji, gaji
kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji
yang diterima oleh pejabat negara dan PNS, dan pembayaran lain
yang sejenis. Beberapa penghasilan yang diterima secara teratur
adalah sebagai berikut:
-
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gaji
uang pensiun bulanan
upah
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-

uang ganti rugi
tunjangan istri
tunjangan anak

-

honorarium
premi bulanan
uang lembur
uang sokongan
uang tunggu
tunjangan pendidikan
anak
beasiswa
hadiah

-

tunjangan kemahalan
tunjangan jabatan
tunjangan khusus
tunjangan transpor
tunjangan pajak
tunjangan iuran pensiun
Premi asuransi yang
dibayar oleh pemberi kerja
dll

2. Penghasilan yang tidak diterima secara teratur
Penghasilan yang diterima tidak secara teratur misalnya jasa
produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
bonus, premi tahunan, dan pembayaran lain yang sejenis.
Penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI,
dan Pensiunan baik berupa honorarium maupun imbalan lain
yang tidak diterima secara teratur yang dibebankan kepada
keuangan negara atau daerah akan dipotong PPh 21 sebesar
15% oleh bendaharawan pemerintah, kecuali yang dibayarkan
kepada:
PNS golongan II/d ke bawah
Anggota TNI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.
Berikut ini adalah contoh penerimaan tidak secara teratur
-

Jasa produksi
Tunjangan cuti
Tunjangan hari raya

-

Tunjangan tahun baru
Bonus
Premi tahunan
dll

Pemahaman atas penghasilan teratur dan tidak teratur harus
diketahui betul, karena akan berdampak pada penghitungan
yang dilakukan. Sebagai contoh apabila penghasilan tidak
teratur diterima oleh subyek pajak dalam negeri sejak awal
tahun dan masih bekerja sampai akhir tahun, maka penghasilan
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tidak teratur tersebut tidak mempengahui penghitungan PPh21
tahunannya, tetapi hanya berpengaruh terhadap penghitungan
PPh21 masa. Dalam prakteknya ada penghasilan neto yang harus
dihitung dengan cara disetahunkan. Penghasilan neto yang perlu
disetahunkan HANYA penghasilan teratur, dan penghasilan tidak
teratur TIDAK PERNAH disetahunkan.
3. Upah harian, mingguan, satuan, borongan
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari
tua, dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan
uang pension, dan uang pesangon. Keseluruhannya bersifat tidak
tetap.
5. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan
nama apapun yang diberikan oleh bukan WP, atau WP yang
dikenakan PPh final dan dikenakan PPh berdasarkan norma
penghitungan khusus.
6. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri:
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, dll)
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang
film, sutradara, foto model, peragawati, pemain drama, penari,
pemahat, pelukis, dan seniman lain
Olahragawan
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh,
moderator
Pengarang, peneliti, penterjemah
Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika
Agen iklan
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-

-

Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa
kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan
tenaga lebpas dalam segala bidang kegiatan
Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
Peserta perlombaan
Petugas penjaja barang dagangan
Petugas dinal luar asuransi
Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling
dan kegiatan sejenis lainnya

3.2. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21:
1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, dll
2. Penerimaan dalam bentuk natura kecuali yang diberikan oleh
bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menkeu, iuran Tabungan Hari Tua
atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara
jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan oleh
pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
Pajak yang ditanggung pemberi kerja merupakan kenikmatan
yang diberikan oleh pemberi kerja sehingga karyawan tidak
membayarkan pajak bersangkutan. Hal ini berbeda dengan
tunjangan pajak dimana tunjangan pajak merupakan penambah
penghasilan karyawan.
6. Pembayaran THT
7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
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4. WAJIB PAJAK dan BUKAN WAJIB PAJAK PPh PASAL
21
4.1. Wajib pajak PPh 21 meliputi:
1. Pejabat Negara,
a. Presiden dan Wapres
b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD
c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksan Keuangan
d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah
Agung
e. Ketua dan Wakil Ketua DPA
f. Menteri negara
g. Jaksa agung
h. Gubernur dan Wakil Gubernur
i. Bupati dan Wakil Bupat
j. Walikota dan Wakil Walikota
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS pusat, PNS daerah, dan
PNS lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah
dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974.
3. Pegawai, adalah orang pribadi yang bekerja berdasarkan perjanjian
atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk
melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau
BUMD
4. Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu
secara berkala, didalammya termasuk anggota dewan komisaris/
dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola
kegitan perusahaan secara langsung.
5. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau
imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
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6. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang
bersangkutan bekerja.
7. Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang
menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang
dilakukan di masa lalu. Hal ini termasuk orang pribadi atau ahli
warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari
Tua.
8. Penerima honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau
memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau
kegiatan yang dilakukannya.
9. Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian,
upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
a. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas
dasar jumlah hari kerja.
b. Upah mingguan adalah upah terutang atau dibayarkan secara
mingguan.
c. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan
atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
d. Upah satuan adalah upah terutang atau dibayarkan atas dasar
banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
4.2. Tidak Termasuk Wajib pajak PPh 21 meliputi:
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing dengan syarat:
Bukan WNI
Tidak menerima penghasilan di luar jabatannya di Indonesia
Negara bersangkutan memberikan perlakuan imbal balik
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:
Bukan WNI
Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
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5. SAAT TERUTANG PPh 21
Saat terutangnya PPh21 ditentukan hal mana yang terjadi terlebih
dahulu antara diterima dan diperoleh. Diterima adalah penghasilan
yang sudah nyata-nyata diterima tunai baik melalui kas maupun tunai.
Sedangkan diperoleh adalah penghasilan yang sudah dapat ditagih
atau sudah pasti diperoleh pada waktu tertentu, meskipun jumlah
tersebut belum diterima secara tunai.

6. PENGHITUNGAN PPh 21
Dalam melakukan penghitungan PPh21 harus diketahui lebih dulu
mengenai jenis obyek pajak/penghasilan maupun prosedur kontrak
kerja yang dibuat antara pemberi kerja dan penerima penghasilan.
Misalnya penerima penghasilan menerima tunjangan pajak atau pajak
tersebut ditanggung oleh pemberi kerja. Hal ini membawa dampat
terhadap perhitungan PPh21.
6.1. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan pajak (DPP) dalam PPh21 dikenal sebagai
Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang merupakan nilai yang dipakai
sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Setiap obyek
pajak PPh21 dengan golongan penerima penghasilannya masingmasing sudah ditentukan DPP-nya dapat berdasarkan:
1. Penghasilan Bruto
Merupakan penghasilan yang diterima dari pemberi kerja
(pemotong pajak) yang merupakan obyek pemotongan PPh21
baik yang bersifat teratur dan tidak teratur.
2. Penghasilan Kena Pajak
Merupakan penghasilan yang dikenakan pajak sesuai undangundang perpajakan yang berlaku. Hasil dari PKP ini harus
dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah. Berikut adalah
mekanisme penghitungan PKP:
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Penghasilan Bruto

Rp xxx

Dikurangi: (pengurangan yang diperbolehkan)
Biaya jabatan
Biaya pensiun (bagi pensiunan)
Iuran pensiun/THT (ditanggung sendiri
karyawan)
Penghasilan neto
Dikurangi PTKP
PKP

xxx
xxx
xxx

(xxx)
xxx
(xxx)
Rpxxx

Golongan penerima penghasilan yang berhak mendapat
pengurangan yang diperbolehkan adalah hanya pegawai tetap serta
penerima pensiun yang dibayarkan secara berkala (bulanan).
PTKP hanya diberikan bagi penerima penghasilan yang berstatus
pegawai yang meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap,
pemagang, calon pegawai (termasuk didalamnya tenaga harian
lepas, distributor MLM dimana penghitungannya berbeda)
3. Perkiraan Penghasilan Neto
Perkiraan penghasilan neto dalam PPh21 hanya diterapkan untuk
imbalan jasa yang dibayarkan/terutang kepada tenaga ahli yang
meliputi pengacara, arsitek, akuntan, dokter, konsultan, notaris,
penilai dan aktuaris. Berikut adalah mekanisme penghitungan
perkiraan penghasilan neto:
Perkiraan Penghasilan Neto Tenaga Ahli = 50% x Penghasilan Bruto
6.2. Prinsip dasar penghitungan PPh21
Dalam penghitungan PPh21 prinsip dasar penghitungannya adalah
menerapkan tarif pajak dengan PKP yang diterapkan sesuai dengan
peraturan undang-undang pajak yang berlaku. Hasil penghitungan
tersebut harus dibulatkan dalam rupiah penuh. Berikut adalah
mekanisme penghitungan PPh21:
Pajak Penghasilan Pasal 21
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PPh21 = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
6.3. Pengurangan Yang Diperbolehkan Dalam Menghitung PPh21
Bagi Pegawai Tetap Dan Pensiunan
Pegawai tetap dalam hal ini adalah orang pribadi yang menerima
penghasilan berupa gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk
dalam hal ini adalah dewan komisaris/pengawas yang secara teratur
terus menerus ikut serta mengelola kegiatan perusahaan. Biaya-biaya
yang diperbolehkan sebagai pengurang adalah sebagai berikut:
6.3.1. Biaya Jabatan
Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan. Biaya jabatan merupakan hak penguran
yang hanya diberikan kepada pegawai tetap baik yang memiliki
jabatan structural maupun tidak. Besarnya biaya jabatan adalah 5%
dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau
Rp6.000.000 setahun. Penerapan biaya jabatanmaksimal dalam
penghitungan PPh 21 didasarkan atas jumlah bulan kerja/perolehan
yang sebenarnya dari pegawai tetap yang bersangkutan. Untuk
pensiunan ditetapkan biaya pension sebesar 5% dari penghasilan
bruto dengan jumlah maksimal Rp432.000 setahun dan Rp36.000
sebulan. Biaya ini diperbolehkan dikurangkan tanpa memandang
apakah penerima penghasilan memiliki jabatan atau tidak.
Penerapan biaya jabatan maksimal dalam perhitungan PPh21
berdasar atas jumlah bulan kerja/ penghasilan yang nyata-nyata
diterima dari pegawai tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
Jika pada awal tahun takwin pegawai sudah berstatus pegawai tetap,
maka biaya jabatan harus dihitung mulai bulan Januari sampai
dengan Desember atau pegawai tersebut berhenti bekerja.
Jika pada tahun takwin pegawai diangkat sebagai pegawai tetap,
maka biaya jabatan harus dihitung mulai bulan saat pegawai
tersebut diangkat sebagai pegawai tetap sampai dengan Desember
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-

atau pegawai tersebut berhenti bekerja.
Jika pegawai berhenti pada bulan tertentu dalam tahun takwim,
maka biaya jabatan harus dihitung sampai bulan dimana pegawai
bersangkutan berhenti bekerja.

6.3.2. Iuran Pensiun dan Iuran JHT/THT
Iuran pensiun adalah hak pengurang yang diberikan kepada
pegawai. Iuran pensiun merupakan iuran yang terikat dengan gaji dan
dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan. Pengurang berupa iuran pensiun dan iuran
Jaminan Hari Tua (JHT)/ Tunjangan Hari Tua (THT) yang dibayarkan
sendiri oleh karyawan hanya berlaku untuk pegawai tetap. Jika ada
sebagian iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja maka
yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto
adalah yang dibayarkan sendiri oleh pegawai.
6.3.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PTKP merupakan batasan minimal penghasilan yang tidak
dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus
sebagai pegawai yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap,
pensiunan, pemagang, calon pegawai, pegawai lepas, pegawai harian,
distributor MLM maupun kegiatan yang sejenis.
Ketentuan besarnya PTKP adalah sebagai berikut:
Keterangan
Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
Tambahan untuk Wajib Pajak yang
kawin
Tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Besarnya PTKP Besarnya PTKP
setahun
sebulan
Rp15.840.000

Rp1.320.000

Rp1.320.000

Rp110.000

Rp15.840.000

Rp1.320.000
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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.

Rp1.320.000

Rp100.000

Catatan:
• Penerapan PTKP tersebut ditentukan oleh keadaan pada awal
tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Tahun Pajak adalah
jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim
dan bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu)
Tahun Pajak.
• Tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga tertanggung
tersebut tidak memiliki penghasilan sehingga seluruh biaya
hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.
• Hubungan sedarah adalah hubungan yang timbul karena keturunan
misalnya anak dan orang tua.
• Hubungan semenda adalah hubungan yang timbul karena
pernikahan misalnya ipar dan mertua.
PTKP berdasarkan status pegawai tetap yaitu:
Kode

Status

PTKP Setahun

PTKP Sebulan

TK/0

Tidak kawin dan tidak memiliki
tanggungan

Rp15.840.000

Rp1.320.000

TK/1

Tidak kawin tetapi memiliki
tanggungan sebanyak 1 orang

Rp17.160.000

Rp1.430.000

TK/2

Tidak kawin tetapi memiliki
tanggungan sebanyak 2 orang

Rp18.480.000

1Rp.540.000

TK/3

Tidak kawin tetapi memiliki
tanggungan sebanyak 3 orang

Rp19.800.000

Rp1.650.000

K/-

Kawin tetapi tidak memiliki
tanggungan

Rp17.160.000

Rp1.430.000
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K/1

Kawin dan memiliki tanggungan
sebanyak 1 orang.

Rp18.480.000

Rp1.540.000

K/2

Kawin dan memiliki tanggungan
sebanyak 3 orang (maksimal)

Rp19.800.000

Rp1.650.000

K/3

Kawin dan memiliki tanggungan
sebanyak 3 orang (maksimal)

Rp21.120.000

Rp1.760.000

6.3.3.1. Menghitung PTKP
Beberapa ketentuan yang digunakan untuk menghitung PTKP
adalah sebagai berikut:
1. Bagi WNI orang pribadi, penentuan besarnya PTKP menurut
kondisi awal tahun yaitu per 1 Januari.
2. Bagi WNA orang pribadi yang baru datang dan menetap di
Indonesia, maka penentuan TKP didasarkan pada awal bulan saat
yang bersangkutan menjadi subyek pajak dalam negeri. Apabila
mulai tahun sebelumnya sudah menjadi subyek dalam negeri
maka PTKP ditentukan pada awal tahun pajak.
3. Bagi karyawati yang tidak kawin maka PTKP yang dapat dihitung
selain untuk diri sendiri juga bagi keluarga yang menjadi
tanggungannya, setinggi-tingginya TK/3.
4. Bagi karyawai yang kawin, maka PTKP yang dapat diperhitungkan
hanya untuk diri sendiri (TK/1)
5. Bagi karyawati yang kawin tetapi suami karyawati bersangkutan
tidak bekerja (dibuktikan dengan surat dari Pemda, minimal
kecamatan) maka PTKP karyawati tersebut ditambah dengan PTKP
bagi keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal
K/3.
6.3.3.2. PTKP Bagi Penerima Upah Harian, Mingguan, Satuan dan
Borongan
PTKP bagi penerima upah harian, mingguan, satuan, borongan
dan uang saku harian maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak dikenakan PPh jika memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
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a.

Penghasilan bruto harian tidak melebihi 1/10 Upah Minimum
Propinsi/Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMP/UMK).
b. Dalam satu bulan jumlah yang diterima tidak melebihi UMP/
UMK
c. Tidak dibayarkan secara bulanan.
2. Jika dibayarkan secara bulanan, maka dikenakan PPh21 dan
diberlakukan PTKP yang sebenarnya.
3. Jika penghasilan bruto harian tidak melebihi 1/10 dari UMP/
UMK tetapi dalam satu bulan sudah melebihi UMP/UMK maka
dikenakan PPh21 dengan PTKP yang sebenarnya dibagi dengan
360 hari.
4. Jika penghasilan bruto harian tidak melebihi 1/10 dari UMP/UMK
dan dalam satu bulan belum melebihi UMP/UMK maka dikenakan
PPh21 dengan TPKP sebesar 1/10 UMP-perhari.
6.4. Tarif Pajak Dan Penerapannya
Sesuai dengan Pasal 17 UU PPh yang mulai digunakan untuk
menghitung PPh 21 pegawai tetap tahun 2009, maka ada perbedaan
antara pegawai yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP.
Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif
pemotongan lebih tinggi 20% dibanding yang sudah memiliki
NPWP.
Tarif PPh 21 dapat dilihat sebagai berikut:
Tarif Pajak
berNPWP

Tarif Pajak
NonNPWP

Sampai dengan Rp.50 juta

5%

120% x 5% = 6%

Rp.50 juta sampai dengan Rp.250
juta

15%

120% x 15% = 18%

Rp.250 juta sampai dengan Rp.500
juta

25%

120% x 25% = 30%

Diatas Rp. 500. juta

30%

120% x 30% = 36%

Lapisan Penghasilan Kena Pajak
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Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan
Kena Pajak dari:
a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/Polri,
pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota
Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang merangkap segabai
pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
c. Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai.
d. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling
dan kegiatan sejenis lainnya.
6.5. PPh 21 Tidak Bersifat Final
6.5.1. PPh21 Bagi Pegawai Tetap Termasuk Didalamnya Dewan
Komisaris/Pengawas Yang Merangkap Sebagai Pegawai Tetap.
PPh21 dihitung berdasarkan :
PPh21 = Tarif Pasal 17 PPh x PKP
Berikut disajikan beberapa mekanisme penghitungan untuk wajib
pajak dengan berbeda golongan.
6.5.1. Pegawai tetap yang bekerja setahun penuh (12 bulan)
Penghasilan bruto
Rpxxx
setahun
Dikurangi:
- biaya jabatan
(xxx)
- iuran pensiun
(xxx)
- iuran THT/JHT
(xxx)
Penghasilan neto setahun
xxx
Dikurangi PTKP
(xxx)
PKP
xxx
PPh21 terutang

Rpxxx

Penghasilan teratur dan tdk
teratur
maksimal setahun
Rp6.000.000

maksimal K/3 atau TK/3
dibulatkan kebawah dalam
ribuan
PPh21 terutang=PKP x tarif
psl 17
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6.5.2. Pegawai tetap yang masuk atau berhenti di tengah tahun
takwim
Penghasilan bruto setahun
Dikurangi:
- biaya jabatan
- iuran pensiun
- iuran THT/JHT
Penghasilan neto setahun
Dikurangi PTKP
PKP
PPh21 terutang

Rpxxx

(xxx)
(xxx)
(xxx)
xxx
(xxx)
xxx
Rpxxx

Penghasilan teratur dan
tdk teratur

maksimal n bulan

maksimal K/3 atau TK/3
dibulatkan kebawah
dalam ribuah
PPh21 terutang=PKP x
tarif psl 17

6.5.3. WNA yang baru masuk di tengah tahun takwim, pegawai
dengan status WNA yang meninggalkan Indonesia di tengah
tahun takwim, WNI yang meninggal dunia dalam tahun
takwim
Dalam 3 kasus ini maka mekanisme penghitungannya yaitu
menggunakan penghasilan neto YANG DISETAHUNKAN, baru
kemudian dihitung PPH21 terutang untuk masa kerja sebenarnya
(n bulan) berdasar PPh21 terutang atas penghasilan neto yang
disetahunkan.
Penghasilan bruto setahun
Dikurangi:
- biaya jabatan
- iuran pensiun
- iuran THT/JHT
Penghasilan neto setahun
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Penghasilan teratur a)

maksimal n bulan

Penghasilan neto
disetahunkan

xxx

Penghasilan tidak teratur

xxx

Jumlah penghasilan neto
setahun
Dikurangi PTKP
PKP

xxx d)

PPh21 terutang
Dikurangi PPh atas
penghasilan tidak teratur
PPh 21 terutang setahun
untuk penghasilan teratur
PPh21 terutang n bulan

(xxx)
xxx
Rpxxx
(xxx)

penghasilan neto
disetahunkan b)
tidak ikut disetahunkan c)

maksimal K/3 atau TK/3
dibulatkan kebawah
dalam ribuah
PPh21 terutang=PKP x
tarif psl 17 e)
f)

xxx

g)

xxx

h)

Keterangan:
a) Hanya penghasilan teratur saja dikalikan n bulan sesungguhnya
b) Hanya penghasilan teratur saja yang disetahunkan, sehingga dari
penghasilan teratur n bulan setelah dikurangi pengurangan yang
diperbolehkan selama n bulan sebenarnya. Sehingga penghasilan
neto disetahunkan dihitung:
penghasilan neto x 12/n bulan
c) Penghasilan tidak teratur tidak ikut disetahunkan, tetapi baru
ditambahkan setelah penghasilan teratur neto disetahunkan.
d) Merupakan jumlah penghasilan neto disetahunkan + penghasilan
tidak teratur
e) Dihitung berdasarkan tarif 17 PPh21 x PKP, belum merupakan
dasar PPh terutang untuk masa kerja sebenarnya karena masih
menggunakan penghasilan teratur yang disetahunkan.
f) PPh21 atas penghasilan tidak teratur dihitung tersendiri terlebih
dahulu
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g)

PPH21 yang terutang untuk penghasilan teratur yang telah
disetahunkan.
h) PPh21 terutang n bulan adalah PPh21 atas penghasilan tidak
teratur ditambah dengan PPh21 atas penghasilan teratur yang
sudah disesuaikan (dikalikan n/12)
6.5.4. PPh 21 Bagi Penerima Honorarium, Uang Saku, Hadiah Dan
Penghargaan, Komisi, Beasiswa. Honorarium Kepada Dewan
Komisaris/Pengawas Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai
Tetap. Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi Dan Bonus Yang
Diterima Mantan Pegawai
Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan
Bruto berupa:
a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan
komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai
pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
c. Jasa produksi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan
pegawai.
d. Penarikan dana oleh peserta program pensiun pada dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu.
e. Olahragawan
f. Pengarang, peneliti, penterjemah,
g. Agen iklan
h. Pemberi jasa yang mencakup teknik, komputer (beserta sistem
aplikasinya), telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan
sosial
i. Pembawa acara, penyanyi, pemain musik, bintang film/sinetron,
bintang iklan, pelawak, sutradaran, foto model, peragawan/wati,
crew film, pemain drama, pemahat, pelukis dan seniman lain.
j. Peserta perlombaan
k. Pengawas, pengelola proyek
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l. Petugas dinas luar asuransi dan penjaja barang dagangan
m. Mantan pegawai yang masih menerima jasa produksi, tantiem,
gratigikasi dan bonus.
PPh 21 = Penghasilan bruto x Tarif pasal 17 UU PPh
6.5.5. Jasa Tenaga Ahli
Pengenaan PPh21 atas tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
bebas seperti: Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris,
penilai, dan aktuaris dikenakan tarif sebesar 15% atas perkiraan
penghasilan neto yang dibayarkan.
Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan
bruo berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
PPh pasal 21 = (Penghasilan bruto x 50%) x 15%
6.6. PPh 21 Bersifat Final
Tarif PPh21 yang bersifat final mencakup pengenaan pajak atas:
1. Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu, dan THT yang
dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara pensiun atau badan
penyelenggara jamsostek, akan dipotong pajak penghasilan final sbb:
• Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 25.000.000 atau kurang
tidak dikenakan pajak.
• Jumlah diatas Rp. 25.000.000 diatur sbb:
Lapisan penghasilan bruto

Tarif pajak

Rp. 25 juta < pengh. bruto

Rp.50 juta

5%

Rp. 50 juta < Pengh. Bruto

Rp. 100 juta

10%

Rp. 100 juta < Pengh. Bruto
Rp. 200 juta < Pengh. Bruto

Rp. 200 juta

15%
25%
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2. Penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima pejabat
negara, PNS, anggota TNI/Polri yang sumber dananya dari
keuangan negara/daerah, kecuali yang dibayarkan kepada
PNS golongan IId ke bawah dan anggota TNI/Polri berpangkat
Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu
ke bawah dikenakan tarif 15%.
PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan bruto x 15%
6.7. Menghitung PPh 21 Masa
Penghitungan PPh 21 maa dilakukan berdasarkan tarif Pasal 17
UU PPh atas perkiraan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun.
Penghasilan yang diperkirakan menjadi penghasilan setahun hanya
berdasarkan penghasilan yang bersifat teratur saja. Penghasilan teratur
yang dihitung setahun diperoleh dari jumlah penghasilan teratur
sebulan dikalikan dengan 12 bulan.
Jika pegawai memiliki kewajiban pajak subyektif mulai awal tahun
kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai
yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain maka banyaknya
bulan yang menjadi faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlah
bulan tersisa dalam tahun kalender sejak pegawai tersebut mulai
bekerja (Indonesia Tax Review, 2009). Sebagai contoh, jika seseorang
berada di Indonesia sejak awal tahun, dan baru masuk bekerja di
bulan Maret, maka faktor pengali dan faktor pembaginya adalah 10
bulan (mulai Maret sampai dengan Desember). Jika dalam suatu bulan
seseorang juga menerima penghasilan tambahan yang bersifat tidak
teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1
tahun adalah sebesar jumlah perkiraan penghasilan teratur selama satu
tahun ditambah dengan penghasilan tidak teratur tersebut.
6.8. Menghitung PPh 21 Masa Pajak Terakhir
Penghitungan realisasi untuk PPh 21 dilakukan pada masa pajak
terakhir yaitu pada saat pegawai berhenti bekerja atau pada bulan
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Desember. PPh 21 yang terutang pada masa pajak terakhir adalah
selisih antara PPh 21 yang sesungguhnya dengan akumulasi PPh 21
yang telah dibayarkan. Realisasi PPh 21 yang sesungguhnya merupakan
seluruh perhitungan PPh 21 selama satu takwim yang diukur dari
jumlah masa kerja pegawai tetap tersebut.
Penghitungan PPh 21 masa pajak terakhir tergantung pada dua
kondisi pegawai tetap, yaitu:
6.8.1. Pegawai Tetap yang bekerja setahun penuh
Untuk pegawai tetap yang bekerja setahun penuh maka
penghitungan realisasi PPh 21 untuk masa pajak terakhir diperoleh
dari selisih PPh 21 atas akumulasi seluruh pegawai tetap tersebut
sampai bulan Desember dengan PPh 21 yang telah disetor di masa
pajak sebelumnya (bulan Januari sampai dengan November).
6.8.2. Pegawai Tetap yang berhenti tengah tahun
Untuk pegawai tetap yang berhenti tengah tahun maka
penghitungan realisasi dilakukan di masa pajak terhakir saat pegawai
tetap tersebut berhenti. PPh 21 untuk masa pajak terakhir diperoleh
dari selisih PPh 21 atas akumulasi seluruh pegawai tetap tersebut
sampai bulan/masa pegawait tetap tersebut berhenti dengan PPh 21
yang telah disetor di masa pajak sebelumnya.
6.9. PPh 21 untuk Pegawai Tidak Tetap
Perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap lebih rumit
dibandingkan dengan yang lainnya, hal ini terjadi karena kondisi
pegawai tidak tetap sebenarnya di lapangan sangat bervariasi. Definisi
pegawai tidak tetap tidak secara jelas dicantumkan dalam perudangundangan maupun keputusan menteri keuangan, oleh karena itu salah
satu prinsip yang digunakan untuk menetapkan definisi pegawai tidak
tetap adalah dengan melihat sifat penghasilan yang diterima oleh
pegawai tersebut. Sehingga jika pegawai tersebut menerima upah
harian, mingguan, atas dasar banyak satuan produk yang dihasilkan,
atas dasar menyelesaikan pekerjaan tertentu maka pegawai tersebut
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termasuk dalam pegawai tetap. Sebaliknya jika pegawai tersebut
menerima sejumlah penghasilan dari pemberi kerja secara berkala
maka pegawai tersebut termasuk dalam pegawai tetap.
Berikut ini adalah definisi penerima upah menurut KEP-545/PJ./2000:
Jenis Upah

Definisi Upah

Upah Harian

Upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah
hari kerja

Upah mingguan

Upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan

Upah borongan

Upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar
penyelesaian pekerjaan tertentu

Upah satuan

Upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya
satuan produk yang dihasilkan.

Dalam menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap maka upah yang
diterima pegawai tidak tetap harus dikonversi dalam satuan hari (selain
yang dibayarkan secara bulanan).
Rumus untuk menghitung pajak pegawai tidak tetap adalah sebagai
berikut (ITR, 2009):
Mekanisme
Pembayaran

Rumus PPh 21

Keterangan

Dasar Hukum

Dibayar Bulanan
Tarif pasal 17 x
PKP

PKP = Penghasil
an bruto disetahunkan – PTKP
setahun

Pasal 9 ayat
(2) jo. Pasal 14
PMK no. 252/
PMK.03/2008

Tidak dibayar Bulanan
a. Jumlah penghasilan dalam satu bulan kurang dari atau sama dengan
Rp1.320.000
Penghasilan
sehari kurang
dari atau
sama dengan
Rp150.000
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5% x (Phsl. Bruto Tidak terutang
– Rp150.000)
PPh 21 karena
Phsl. Bruto sehari
kurang dari atau
sama dengan
Rp150.000
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Pasal 11 PMK
no. 252/
PMK.03/2008
jo. PMK no.254/
PMK 03/2008

Penghasilan
sehari lebih dari
Rp150.000

5% x (Phsl. Bruto
– Rp150.000)

Pasal 11 PMK
no. 252/
PMK.03/2008
jo. PMK no.254/
PMK 03/2008

b. Jumlah penghasilan dalam satu bulan lebih dari Rp1.320.000
Penghasilan
sehari kurang
dari atau
sama dengan
Rp150.000

5% x (Phsl.
Bruto – PTKP
sebenarnya/360)

Pasal 11 PMK
no. 252/
PMK.03/2008
jo. PMK no.254/
PMK 03/2008

Penghasilan
sehari lebih dari
Rp150.000

5% x (Phsl.
Bruto – PTKP
sebenarnya/360)

Pasal 11 PMK
no. 252/
PMK.03/2008
jo. PMK no.254/
PMK 03/2008

c. Jumlah penghasilan dalam satu bulan lebih dari Rp6.000.000
Tarif pasal
17 x PKP
disetahunkan

PKP =
Penghasilan
bruto
disetahunkan
– PTKP setahun

Pasal 14 PMK
no. 252/
PMK.03/2008

7. BEBERAPA KASUS PENGHITUNGAN PPh 21
7.1. Pegawai Tetap
1. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Contoh 2.1.
Yudi sudah menikah dan memiliki tanggungan 3 orang dan bekerja
pada PT Damai Sejahtera. Selain membayar gaji PT Damai Sejahtera
ikut asuransi Jamsostek. Berikut ini adalah informasi mengenai
penghasilan dan biaya yang dilekuarkan oleh Yudi:
Gaji								
Status								

Rp4.000.000
K/3
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Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Yudi			
Iuran JHT dibayar Yudi				

Rp10.000
Rp40.000
Rp200.000
Rp80.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto sebulan
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 4.050.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/3):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 3 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 33.270.000
PPh 21 sebulan:

4.000.000
10.000
40.000
4.050.000
202.500
200.000
80.000

482.500
4.532.500
54.390.000

15.840.000
1.320.000
3.960.000 21.120.000
33.270.000
1.663.500
138.625

2. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Karyawati
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adalah:
Jika karyawati telah menikah maka PTKP yang dikurangkan hanya
untuk dirinya sendiri, dan jika tidak menikah maka pengurang
PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk
keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
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Jika karyawati telah menikah tetapi suami yang bersangkutan tidak
bekerja, maka karyawati tersebut dapat diberikan tambahan PTKP
sejumlah Rp1.200.000 setahun apabila dapat menunjukkan surat
keterangan tertulis dari pemerintah daerah (serendah-rendahnya
dari kecamatan) bahwa suami karyawati tersebut tidak memperoleh
penghasilan. Tambahan PTKP juga diberikan untuk keluarga yang
menjadi tanggungan sepenuhnya.

Contoh 2.2.
Luci telah menikah tetapi belum dikaruiani anak dan bekerja
pada PT Makmur Sentosa. PT Makmur Sentosa mengikuti program
Jamsostek. Suami Luci adalah karyawan yang bekerja pada PT Santosa
Jaya. Berikut ini gaji dan biaya yang dikeluarkan oleh Luci:
Gaji								
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Luci			
Iuran JHT dibayar Luci				

Rp4.000.000
K/0
Rp20.000
Rp50.000
Rp150.000
Rp100.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 4.070.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun

4.000.000
20.000
50.000
4.070.000
203.500
150.000
100.000

453.500
3.616.500
43.398.000
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PTKP (k/0):
WP sendiri
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 28.104.000
PPh 21 sebulan:

15.840.000 15.840.000
27.558.000
1.377.900
114.825

Contoh 2.3.
Karin adalah seorang karyawati yang sudah menikah dan memiliki 3
anak. Karin bekerja pada PT Maju Jaya. PT Maju Jaya ikut serta program
Jamsostek. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda setempat yang
diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suami Karin tidak
bekerja. Berikut ini gaji dan biaya yang dikeluarkan oleh Karin:
Gaji								
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Karin			
Iuran JHT dibayar Karin				

Rp4.500.000
K/3
Rp20.000
Rp40.000
Rp150.000
Rp100.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 4.050.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
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4.500.000
20.000
40.000
4.560.000
228.000
150.000
100.000

478.000
4.082000
48.984.000

PTKP (k/3):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 3 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 27.864.000
PPh 21 sebulan:
3. Penghitungan Pemotongan
Memperoleh Uang Lembur.

15.840.000
1.320.000
3.960.000 21.120.000
27.864.000
1.393.200
116.100
PPh21

Pegawai

Tetap

yang

Ketentuan yang harus diperhatikan adalah penghasilan berupa
uang lembur maupun uang lainnya yang diperoleh pegawai bersamaan
dengan gaji bulanan dihitung dengan cara menggabungkan penghasilan
tersebut dengan gaji bulanan.
Contoh 2.4.
Reza adalah karyawan PT Porong Jaya, Reza sudah menikah dan
memiliki 3 orang anak. Pada bulan Juli 2009 Reza juga memperoleh uang
lembur. PT. Porong Jaya ikut serta program Jamsostek. Berikut adalah
penghasilan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh Reza:
Gaji								
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Reza			
Iuran JHT dibayar Reza				
Uang lembur						

Rp4.000.000
K/3
Rp10.000
Rp40.000
Rp100.000
Rp100.000
Rp1.000.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja

4.000.000
10.000
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Premi Asuransi Kematian
40.000
Penghasilan Bruto
4.050.000
Penghasilan tidak teratur: Uang Lembur
1.000.000
Penghasilan Bruto total
5.050.000
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 5.050.000
252.500
Iuran pensiun
100.000
Iuran JHT
100.000
452.500
Penghasilan neto sebulan
4.597.500
Penghasilan neto setahun
55.170.000
PTKP (k/3):
WP sendiri
15.840.000
Tambahan WP kawin
1.320.000
Tambahan 3 anak
3.960.000 21.120.000
PKP
34.050.000
PPh 21 setahun:
5% x 34.050.000
1.702.500
PPh 21 sebulan:
141.875
4. Penghitungan Pemotongan PPh21 Pegawai Tetap yang Gajinya
Dibayarkan Mingguan dan Harian.
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah penghasilan yang
diterima mingguan dalam penghitungan PPh21 disebulankan dengan
dikalikan 4, sedangkan untuk yang memperoleh secara harian dikalikan
dengan 26.
Contoh 2.5.
Afandi bekerja pada PT Makmur Sejahtera dengan gaji yang
dibayarkan secara mingguan. Afandi menikah dan dikaruniai 3 orang
anak. Berikut ini adalah data Afandi:
Gaji								
Status								
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Rp2.000.000
K/3

Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Afandi			
Iuran JHT dibayar Afandi				

Rp20.000
Rp80.000
Rp80.000
Rp100.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur:
Gaji seminggu
Gaji sebulan
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 8.100.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/3):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 3 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 50.000.000
15% x 19.060.000
PPh 21 sebulan:

2.000.000
8.000.000
20.000
80.000
8.100.000
405.000
80.000
100.000

585.000
7.515.000
90.180.000

15.840.000
1.320.000
3.960.000 21.120.000
69.060.000
2.500.000
2.859.000

5.359.000
446.583

Contoh 2.6.
Budianto sudah menikah dan dikaruiniai 1 orang anak. Budianto
adalah pegawai tetap pada PT Duta Pertiwi dengan dibayar gaji harian.
PT Duta Pertiwi ikut serta program Jamsostek. Berikut ini adalah data
Budianto:
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Gaji								
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Budianto		
Iuran JHT dibayar Budianto			

Rp150.000/hari
K/1
Rp9.750
Rp39.000
Rp80.000
Rp100.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur:
Gaji sehari
Gaji sebulan
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 3.948.750
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/1):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 1 anak
PKP
PKP dibulatkan
PPh 21 setahun:
5% x 24.375.000
PPh 21 sebulan:
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150.000
3.900.000
9.750
39.000
3.948.750
197.437
80.000
100.000

377.437
3.571.313
42.855.765

15.840.000
1.320.000
1.320.000 18.480.000
24.375.756
24.375.000
1.218.750
101.562

5. Penghitungan Pemotongan PPh21 Pegawai Tetap
Memperoleh Tunjangan Pajak dan Tunjangan Lainnya
-

yang

Ketentuan yang harus diperhatikan adalah:
Tunjangan yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan
digabungkan dengan gaji dalam menghitung penghasilan bruto.
Tunjangan atau/dan tunjangan lainnya yang diperoleh pegawai
merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan.
Sebagai konsekuensinya, maka pemberi kerja dapat mengurangkan
tunjangan ini dalam menghitung penghasilan kena pajak pemberi
kerja.

Contoh 2.7.
Citro bekerja pada PT Berkarya dengan memperoleh gaji bulanan
dan tunjangan Pajak. Citro sudah menikah dan memiliki 2 orang
anak. Berikut ini adalah penghasilan dan biaya yang dikeluarkan oleh
Citro:
Gaji								
Tunjangan Pajak						
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Citro			
Iuran JHT dibayar Citro				

Rp6.000.000
Rp120.000
K/2
Rp15.000
Rp60.000
Rp90.000
Rp95.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Tunjangan Pajak
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto

6.000.000
120.000
15.000
60.000
6.195.000
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Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 6.195.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/2):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 2 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 48.603.000
PPh 21 sebulan:

309.750
90.000
95.000

494.750
5.700.250
68.403.000

15.840.000
1.320.000
2.640.000 19.800.000
48.603.000
2.430.150
202.512

Keterangan:
Selisih PPh sebesar Rp82.512 (Rp202.512- Rp120.000) merupakan
Pajak yang harus ditanggung oleh Citro.
Contoh 2.8.
Rudi sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Rudi bekerja
pada PT Widya Karya dengan memperoleh penghasilan berupa gaji,
tunjangan pajak, tunjangan keluarga, dan tunjangan transport. PT
Widya Karya ikut serta program Jamsostek. Berikut ini data berkenaan
dengan penghasilan dan biaya yang dikeluarkan oleh Rudi:
Gaji								
Tunjangan Pajak						
Tunjangan Keluarga					
Tunjangan Transport					
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
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Rp6.000.000
Rp120.000
Rp1.500.000
Rp1.000.000
K/2
Rp15.000
Rp60.000

Iuran pensiun dibayar Rudi			
Iuran JHT dibayar Rudi				

Rp100.000
Rp80.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Tunjangan Pajak
Tunjangan keluarga
Tunjangan transpor
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 8.695.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/2):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 2 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 50.000.000
15% x 27.163.000
PPh 21 sebulan:

6.000.000
120.000
1.500.000
1.000.000
15.000
60.000
8.695.000
434.750
100.000
80.000

614.750
8.080.250
96.963.000

15.840.000
1.320.000
2.640.000 19.800.000
77.163.000
2.500.000
4.074.450

6.574.450
547.871
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6. Penghitungan Pemotongan PPh21 Pegawai Tetap yang
Memperoleh Penghasilan Natura dan Kenikmatan Lainnya.
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah pegawai tetap yang
memperoleh penghasilan natura dan kenikmatan bukan merupakan
penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga tidak dikenakan
PPh21.
Contoh 2.9.
Sholeh bekerja pada PT Rejeki dengan memperoleh penghasilan
berupa gaji sebulan. PT. Rejeki memberikan tunjangan yang berupa
tunjangan pajak, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan rumah
dinas. PT Rejeki ikut serta program Jamsostek. Sholeh belum menikah.
Berikut ini adalah data berkenaan dengan penghasilan dan biaya yang
dikeluarkan Sholeh:
Gaji								
Tunjangan Pajak						
Tunjangan Keluarga					
Beras 10 kg setara dengan			
Rumah Dinas setara dengan sewa		
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Sholeh			
Iuran JHT dibayar Sholeh				

Rp6.000.000
Rp120.000
Rp1.500.000
Rp3.000/kg
Rp10.000.000/tahun
TK/Rp15.000
Rp60.000
Rp120.000
Rp100.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur:
Gaji sebulan
Tunjangan Pajak
Tunjangan keluarga
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
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6.000.000
120.000
1.500.000
15.000
60.000
7.695.000

Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 7.695.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (TK/0):
WP sendiri
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 50.000.000
15% x 19.315.000
PPh 21 sebulan:

378.750
120.000
100.000

598.750
7.096.250
85.155.000

15.840.000 15.840.000
69.315.000
2.500.000
2.897.250

5.397.250
449.771

7. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Natura dan
Kenikmatan Lainnya yang Diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah pegawai tetap yang
memperoleh penghasilan natura dan kenikmatan yang berasal bukan
dari wajib pajak maka harus diperhitungkan dalam penghasilan bruto
pegawai dan dikenakan PPh21. Penerimaan dalam bentuk natura
atau kenikmatan lain tersebut harus dikonversi menjadi satuan rupiah
dengan menggunakan harga pasar atau harga pengganti.
Contoh 2.10.
Lutfi sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Saat ini Lutfi
bekerja pada Kedutaan Besar Belanda di Indonesia. Disamping
memperoleh gaji perbulan, Lutfi juga memperoleh tunjangan beras
50kg sebulan. Berikut ini adalah data penghasilan dan biaya yang
dikeluarkan oleh Lutfi:
Gaji					
Beras setara dengan		
Status					

Rp8.000.000
Rp10.000/kg
K/1
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Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur:
Gaji sebulan
Tunjangan beras
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 10.500.000
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/1):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 1 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 50.000.000
15% x 51.220.000
PPh 21 sebulan:

10.000.000
500.000
10.500.000
525.000
9.975.000
119.700.000
15.840.000
1.320.000
1.320.000

2.500.000
7.683.000

18.480.000
101.220.000

10.183.000
848.584

8. Penghitungan Pemotongan PPh 21 Pegawai Tetap yang PPh 21nya Ditanggung Pemberi Kerja
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah pegawai tetap yang PPh
21-nya ditanggung pemberi kerja merupakan kenikmatan dan tidak
merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan.
Contoh 2.11.
Widodo bekerja pada PT Air Terjun dan menerima penghasilan
gaji bulanan. PPh 21 ditanggung oleh pemberi kerja. PT Air Terjun
ikut serta program Jamsostek. Widodo sudah menikah dan memiliki 2
orang anak. Berikut ini adalah data Widodo:
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Gaji								
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Widodo		
Iuran JHT dibayar Widodo			

Rp5.000.000
K/2
Rp15.000
Rp60.000
Rp100.000
Rp80.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 6.075.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/2):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 2 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 47.295.000
PPh 21 sebulan:

5.000.000
15.000
60.000
6.075.000
303.750
100.000
80.000

483.750
5.591.250
67.095.000

15.840.000
1.320.000
2.640.000 19.800.000
47.295.000
2.364.750
197.063

Keterangan:
PPh21 sebesar Rp197.063 ini ditanggung dan dibayar oleh PT Air
Terjun. Jumlah tersebut (Rp197.063) tidak menambah penghasilan
bruto Widodo sehingga tidak dikenakan PPh21. Bagi pemberi kerja,
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jumlah ini bukan merupakan biaya sehingga tidak boleh dikurangkan
dalam menghitung PPh dari pemberi kerja.
9. Penghitungan Pemotongan
Memperoleh Uang Rapel

PPh21

Pegawai

Tetap

yang

Rapel merupakan pembayaran kekurangan gaji masa sebelumnya
yang disebabkan oleh kenaikan gaji yang berlaku surut. Ketentuan yang
harus diperhatikan dalam menghitung PPh21 atas uang rapel adalah:
PPh21 atas uang rapel dihitung dari selisih antara PPh21 setelah
kenaikan gaji dengan PPh21 yang telah dibayarkan sebelum
adanya kenaikan gaji.
Jika rapel lebih dari satu bulan maka dikalikan dengan jumlah
bulan yang dilakukan pembayaran rapel.
Contoh 2.12.
Untung sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Saat ini
Untung bekerja pada PT Tunas Jaya dengan memperoleh penghasilan
sebulan berupa gaji, tunjangan perumahan, dan tunjangan keluarga.
PT Tunas Jaya ikut serta program Jamsostek. Pada tanggal 1 Juni 2009
Untung menerima kenaikan gaji menjadi Rp6.000.000 sebulan dan
berlaku surut sejak 1 Januari 2009.
Gaji								
Tunjangan Perumahan				
Tunjangan Keluarga					
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Untung		
Iuran JHT dibayar Untung			

Rp5.000.000
Rp150.000
Rp1.000.000
K/3
Rp15.000
Rp60.000
Rp120.000
Rp100.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
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Penghitungan PPh21 sebelum kenaikan gaji sebagai berikut:
Penghasilan Bruto Teratur:
Gaji sebulan
Tunjangan Perumahan
Tunjangan Keluarga
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 6.225.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/3):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 3 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 47.205.000
PPh 21 sebulan:

5.000.000
150.000
1.000.000
15.000
60.000
6.225.000
311.250
120.000
100.000

531.250
5.693.750
68.325.000

15.840.000
1.320.000
3.960.000 21.120.000
47.205.000
2.360.250
196.688

Penghitungan PPh21 setelah kenaikan gaji sebagai berikut:
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Tunjangan Perumahan
Tunjangan Keluarga
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto

6.000.000
150.000
1.000.000
15.000
60.000
7.225.000
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Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 6.075.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/3):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 3 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 50.000.000
15% x 8.605.000
PPh 21 sebulan:
Selisih:
PPh 21 setelah kenaikan			
PPh 21 sebelum kenaikan		
PPh 21 atas rapel perbulan		

361.250
120.000
100.000

581.250
6.643.750
79.725.000

15.840.000
1.320.000
3.960.000 21.120.000
58.605.000
2.500.000
1.290.750

3.790.750
315.896

Rp315.896
Rp196.688
Rp119.208

Maka PPh atas rapel 5 bulan (Januari 2009 s/d Mei 2009) adalah:
5 x Rp119.208= Rp596.040
10. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Pegawai
yang Kewajiban Subyektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
Sudah Ada Sejak Awal Tahun Takwim Tetapi Baru Bekerja Pada
Pertengahan Tahun.
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah jika baru bekerja pada
tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dikalikan dengan
jumlah waktu sesungguhnya bekerja.
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Contoh 2.13.
Jamal menikah namun belum memiliki anak dan bekerja pada
PT Putra Perkasa sebagai pegawai tetap sejak 1 Agustus 2009.
Jamal memperoleh Gaji sebulan, tunjangan perumahan, tunjangan
perabotan, dan tunjangan keluarga. PT Putra Perkasa ikut serta program
Jamsostek. Berikut ini adalah data mengenai penghasilan dan biaya
yang ditanggung oleh Jamal.
Gaji								
Tunjangan Perumahan				
Tunjangan perabotan				
Tunjangan Keluarga					
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Untung		
Iuran JHT dibayar Untung			

Rp4.500.000
Rp1.000.000
Rp300.000
Rp1.000.000
K/Rp20.000
Rp75.000
Rp125.000
Rp85.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Tunjangan Perumahan
Tunjangan perabotan
Tunjangan Keluarga
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 6.895.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan

4.500.000
1.000.000
300.000
1.000.000
20.000
75.000
6.895.000
344.750
125.000
85.000

554.750
6.340.250
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Penghasilan neto 5 bulan (Agustus31.701.250
Desember)
PTKP (K/-):
WP sendiri
15.840.000
Tambahan WP Kawin
1.320.000 17.160.000
PKP
14.541.250
PKP dibulatkan
14.541.000
PPh 21 setahun:
5% x 14.541.000
727.050
PPh 21 sebulan: (PPh 21 dibagi 5 bulan)
145.410
11. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Pegawai yang
Kewajiban Subyektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Dimulai
Setelah Permulaan Tahun Pajak Atau Berakhir Dalam Tahun Pajak.
Contoh 2.14.
Mikael Yourdan belum menikah bekerja pada PT Surabaya Maju
mulai 1 Agustus 2008. Dia akan bekerja di Indonesia sampai dengan Juli
2009. Selama tahun 2008 menerima gaji perbulan Rp10.000.000.
Penghitungan PPh21 selama tahun 2008 adalah sebagai berikut
(dalam rupiah):
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 10.000.000
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto 5 bulan
Penghasilan neto setahun: 12/5 x
47.500.000
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10.000.000
10.000.000
500.000
9.500.000
47.500.000
114.000.000

PTKP (TK/0):
WP sendiri
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 50.000.000
15% x 48.160.000
PPh 21 terutang tahun 2008: 5/12 x
9.724.000
PPh 21 sebulan 1/5 x 4.051.667

15.840.000

2.500.000
7.224.000

15.840.000
98.160.000

9.724.000
4.051.667
810.333

Keterangan:
Penghitungan tersebut berlaku juga untuk pegawai tetap yang
dipindahkan, pegawai tetap meninggalkan Indonesia selama-lamanya
dan pegawai tetap yang meninggal dunia dalam bagian tahun pajak.
12. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Berupa:
Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya/Tahun
Baru, Bonus, Premi, Penghasilan Lain Sejenis yang Tidak Tetap
dan Pada Umumnya Diberikan Sekali Saja atau Setahun Sekali.
Jika seorang pegawai menerima penghasilan tidak tetap bersamaan
dengan gaji bulanan misalnya bonus maka perhitungannya dilakukan
melalui tiga tahap yaitu:
a. Menghitung PPh21 atas gaji dan bonus
b. Menghitung PPh21 atas gaji saja.
c. Menghitung PPh21 atas bonus dengan cara mengurangkan PPh
atas gaji dan bonus dengan PPh atas gaji saja.
Contoh 2.15.
Mamat sudah menikah dan memiliki anak 1 orang. Mamat
bekerja pada PT Prestasi yang memberikan gaji dan tunjangan lainnya.
PT Prestasi ikut serta program Jamsostek. Pada tahun 2009 Mamat
menerima bonus. Berikut ini adalah penghasilan dan biaya yang
dikeluarkan oleh Mamat.
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Gaji								
Tunjangan Perumahan				
Tunjangan transportasi				
Tunjangan Kesehatan				
Tunjangan Makan					
Tunjangan Jabatan					
Status								
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		
Premi Asuransi Kematian				
Iuran pensiun dibayar Mamat			
Iuran JHT dibayar Mamat				
Bonus								

Rp4.500.000
Rp1.000.000
Rp300.000
Rp1.000.000
Rp750.000
Rp1.250.000
K/3
Rp20.000
Rp75.000
Rp125.000
Rp85.000
Rp6.000.000

Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghitungan PPh21 Atas Gaji dan Bonus sebagai berikut:
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Tunjangan Perumahan
Tunjangan transportasi
Tunjangan Kesehatan
Tunjangan Makan
Tunjangan Jabatan
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Penghasilan Bruto Setahun
Penghasilan tidak teratur: Bonus
Penghasilan Bruto keseluruhan
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 112.740.000
Iuran pensiun
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4.500.000
1.000.000
300.000
1.000.000
750.000
1.250.000
20.000
75.000
8.895.000
106.740.000
6.000.000
112.740.000
5.637.000
1.500.000

Iuran JHT
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/1):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 1 anak
PKP
PPh 21 setahun atas gaji dan bonus
5% x 50.000.000
15% x 36.103.000

1.020.000

15.840.000
1.320.000
1.320.000

2.500.000
5.415.450

8.157.000
104.583.000

18.480.000
86.103.000

7.915.450

Penghitungan PPh21Atas Gaji saja sebagai berikut:
Penghasilan Bruto Teratur
Gaji sebulan
Tunjangan Perumahan
Tunjangan transportasi
Tunjangan Kesehatan
Tunjangan Makan
Tunjangan Jabatan
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja
Premi Asuransi Kematian
Penghasilan Bruto
Penghasilan Bruto Setahun
Penghasilan tidak teratur: Bonus
Penghasilan Bruto keseluruhan
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 106.740.000
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto setahun

4.500.000
1.000.000
300.000
1.000.000
750.000
1.250.000
20.000
75.000
8.895.000
106.740.000
106.740.000
5.337.000
1.500.000
1.020.000

7.857.000
98.883.000
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PTKP (k/1):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 1 anak
PKP
PPh 21 setahun atas gaji dan bonus
5% x 50.000.000
15% x 30.403.000

15.840.000
1.320.000
1.320.000

2.500.000
4.560.450

18.480.000
80.403.000

7.060.450

PPh21 atas gaji dan bonus pada bulan ini Rp7.915.450
Rp7.060.450
PPh21 atas gaji saja						
PPh21 atas bonus			
			
Rp 855.000
Contoh 2.16.
Sutanto (K/1) bekerja pada PT UrangAring dengan gaji sebulan
Rp5.000.000. PT UrangAring ikut serta program Jamsostek, premi
asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian ditanggung oleh
pemberi kerja setiap bulan masing-masing 0,25% dan 1%. Pemberi
kerja juga menanggung iuran pensiun yang dibayarkan ke yayasan
dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
dan iuran JHT masing-masing sebesar 5% dan 3%, sedangkan Sutanto
menanggung masing-masing sebesar 5% dan 2% yang semuanya
dihitung dari gaji Sutanto yang diterima. Pada tahun 2008 Sutanto
menerima THR sebesar Rp10.000.000.
Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghitungan PPh21 Atas Gaji danTHR sebagai berikut:
Gaji sebulan
Premi ditanggung perusahaan
JKK
JKM
Penghasilan Bruto
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5.000.000
12.500
50.000

62.500
5.062.500

Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 5.062.500
(maksimum diperkenankan:)
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
THR
Jumlah Total Penghasilan Neto
PTKP (k/1):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 1 anak
PKP
PPh 21 setahun atas gaji dan THR
5% x 46.721.500

253.125
108.000
253.125
101.250

462.375
4.600.125
55.201.500
10.000.000
65.201.500

15.840.000
1.320.000
1.320.000 18.480.000
46.721.500
2.336.075

2.336.075

Penghitungan PPh21Atas Gaji saja sebagai berikut:
Gaji sebulan
Premi ditanggung perusahaan
JKK
JKM
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 5.062.500
(maksimum diperkenankan:)
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun

5.000.000
12.500
50.000

253.125
108.000
253.125
101.250

62.500
5.062.500

462.375
4.600.125
55.201.500
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PTKP (k/1):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
PKP
PPh 21 setahun atas gaji saja:
5% x 36.721.500
PPh21 atas gaji dan bonus
PPh21 atas gaji saja			
PPh21 atas bonus			

15.840.000
1.320.000
1.320.000 18.480.000
36.721.500
1.836.075

1.836.075

Rp2.336.075
Rp1.836.075
Rp 500.000

13. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Yang
Sebagian Atau Seluruhnya Diperoleh Dalam Mata Uang Asing.
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah seluruh penghasilan
yang diterima harus dirupiahkan dahulu menurut kurs pajak
berdasarkan keputusan menteri keuangan.
Contoh 2.17.
Lukman belum menikah bekerja pada PT Malawi International
sebagai pegawai tetap sejak 1 Agustus 2007. Gaji sebulan adalah
US$5.000. Kurs pajak yang berlaku menurut menteri keuangan adalah
Rp9.800 per US$1.
Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Gaji sebulan setelah dikonversi dalam
rupiah
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 49.000.000
(maksimum diperkenankan:)
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
124

Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari

49.000.000
49.000.000
2.450.000
108.000

108.000
48.892.000
586.704.000

PTKP (TK/0):
WP sendiri
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 50.000.000
15% x 200.000.000
25% x 250.000.000
30% x 70.864.000
PPh 21 sebulan

15.840.000

15.840.000
570.864.000

2.500.000
30.000.000
62.500.000
21.259.200 116.259.200
9.688.267

14. Penghitungan Pemotongan PPh21 Tahunan Atas Penghasilan
Pegawai Yang Dipindah Tugaskan Dalam Tahun Berjalan.
Apabila pegawai dipindah tugaskan ke kota lain, maka untuk
melakukan penghitungan PPh21, bukti pemotongan di kantor asal harus
diserahkan ke kantor baru untuk digabungkan dalam penghitungan
dan pengisian SPT.
Contoh 2.18.
Lukas (K/2) bekerja pada PT BanjirBah dengan gaji sebulan
Rp6.000.000. Pada tanggal 1 Mei 2008 dipindah tugaskan dari
Yogyakarta ke Surabaya sekaligus gajinya naik menjadi Rp7.000.000
sebulan. PT BanjirBah ikut serta program Jamsostek, premi asuransi
kecelakaan kerja dan asuransi kematian ditanggung oleh pemberi
kerja setiap bulan masing-masing 0,25% dan 1%. Pemberi kerja juga
menanggung iuran pensiun yang dibayarkan ke yayasan dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran
JHT masing-masing sebesar 5% dan 3%, sedangkan yang ditanggung
Lukas masing-masing sebesar 5% dan 2% yang semuanya dihitung
dari gaji yang diterima Lukas.
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Penghitungan PPh21 di Yogyakarta adalah sebagai berikut (dalam
rupiah):
Gaji sebulan
Premi ditanggung perusahaan
JKK
JKM
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 6.075.000
(maksimum diperkenankan:)
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/2):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 2 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 46.701.000
PPh 21 sebulan:

6.000.000
15.000
60.000

303.750
108.000
303.750
121.500

75.000
6.075.000

533.250
5.541.750
66.501.000

15.840.000
1.320.000
2.640.000 19.800.000
46.701.000
2.335.050

2.335.050
194.588

Penghitungan PPh21 di Semarang adalah sebagai berikut (dalam
rupiah):
Gaji sebulan
Premi ditanggung perusahaan
JKK
JKM
Penghasilan Bruto
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7.000.000
17.500
70.000

87.500
7.087.500

Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 7.087.500
(maksimum diperkenankan:)
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/2):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 2 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 50.000.000
15% x 8.000.500

354.375
108.000
354.375
141.750

604.125
6.483.375
77.800.500

15.840.000
1.320.000
2.640.000 19.800.000
58.000.500
2.500.000
1.200.075

PPh21 setahun									
PPh21 dipotong di Yogyakarta: 4 x Rp194.588
PPh21 yang masih harus dipotong di Surabaya		
PPh21 perbulan di Semarang: Rp2.921.723:8 bln

3.700.075

Rp3.700.075
Rp 778.352
Rp2.921.723
Rp 365.215

15. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Pegawai
Tidak Tetap, Calon Pegawai atau Pemagang
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah:
Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangkan
penghasilan bruto dengan PTKP.
Tarif yang digunakan adalah tarif PPh pasal 17
Contoh 2.19
Iluk (K/0) bekerja pada PT Bulan Purnama sebagai calon pegawai.
Gaji perbulan Rp2.000.000.
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Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Gaji sebulan
Penghasilan Bruto
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/2):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 6.840.000
PPh 21 sebulan:

2.000.000
2.000.000
2.000.000
24.000.000
15.840.000
1.320.000 17.160.000
6.840.000
342.000
28.500

16. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penerima Pensiun
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah:
Penghasilan neto dihitung berdasarkan uang pensiun yang diterima
dikurangi dengan biaya pensiun. Biaya pensiun adalah biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun
sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan
jumlah maksimum yang diperkenankan yaitu Rp36.000 sebulan
dan Rp432.000 setahun.
Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara penghasilan neto
dikurangi dengan PTKP.
Tarif yang digunakan yaitu PPh17
Contoh 2.20
Yosua, menikah dan memiliki 4 anak, bekerja pada PT Semakin
Unggul dengan gaji sebulan Rp5.000.000. PT Semakin Unggul ikut
serta program Jamsostek, premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi
kematian ditanggung oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing
0,25% dan 1%. Pemberi kerja juga menanggung iuran pensiun yang
dibayarkan ke yayasan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
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oleh menteri keuangan dan iuran JHT masing-masing sebesar 5% dan
3%, sedangkan Yosua menanggung masing-masing sebesar 5% dan 2%
yang semuanya dihitung dari gaji Yosua yang diterima. Saat ini putra
sulung Yosua telah lulus perguruan tinggi dan sudah bekerja. Pada
tanggal 1 April 2008 Yosua memasuki masa pensiun dan menerima
uang pensiun Rp3.000.000 sebulan.
Penghitungan PPh21 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Penghitungan PPh21 waktu kerja sebagai berikut:
Gaji sebulan
Premi ditanggung perusahaan
JKK
JKM
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Jabatan 5% x 5.062.500
(maksimum diperkenankan:)
Iuran pensiun
Iuran JHT
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (k/3):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 3 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 34.081.500
PPh 21 sebulan:

5.000.000
12.500
50.000

253.125
108.000
253.125
101.250

62.500
5.062.500

462.375
4.600.125
55.201.500

15.840.000
1.320.000
3.960.000 21.120.000
34.081.500
1.704.075

1.704.075
142.006
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Penghitungan PPh21 waktu pensiun tahun I sebagai berikut:
Gaji sebulan
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Pensiun 5% x 3.000.000
(maksimum diperkenankan:)
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setelah pensiun
9 x 2.964.000
Penghasilan neto waktu kerja
3 x 4.600.125
Jumlah penghasilan neto
PTKP (k/1):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 3 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 19.356.375

3.000.000
3.000.000
150.000
36.000

36.000
2.964.000
26.676.000
13.800.375
40.476.375

15.840.000
1.320.000
3.960.000 21.120.000
19.356.375
967.819

PPh21 waktu pensiun tahun I:						
Rp967.819
PPh21 yang telah dipotong waktu kerja: 3 bln x Rp142.006 Rp426.018
PPh21 setelah pensiun (9 bulan)					
Rp541.801
Penghitungan PPh21 waktu pensiun tahun II sebagai berikut:
Gaji sebulan
Penghasilan Bruto
Pengurang:
Biaya Pensiun 5% x 3.000.000
(maksimum diperkenankan:)
Penghasilan neto sebulan
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3.000.000
3.000.000
150.000
36.000

36.000
2.964.000

Penghasilan neto setahun
PTKP (k/1):
WP sendiri
Tambahan WP kawin
Tambahan 3 anak
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 14.448.000
PPh 21 sebulan

35.568.000
15.840.000
1.320.000
3.960.000 21.120.000
14.448.000
722.400
60.200

17. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Pengambilan Dana
Pensiun Yang Dibayarkan oleh Penyelenggara Program Pensiun.
Jika penarikan dana pensiun dilakukan beberapa kali dalam satu
tahun takwim maka pemotongan PPh21 dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai
dengan Rp25.000.000.
b. Tarif 10% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas
Rp25.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.
c. Tarif 15% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas
Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.
d. Tarif 25% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas
Rp100.000.000 sampai dengan Rp200.000.000.
e. Tarif 35% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas
Rp200.000.000.
Contoh 2.21.
Pailul menikah dan memiliki 2 orang anak. Pailul bekerja pada PT
Serba Usaha dengan mendapatkan gaji sebulan Rp5.000.000. PT Serba
Usaha ikut serta program Jamsostek, premi asuransi kecelakaan kerja
dan asuransi kematian ditanggung oleh pemberi kerja setiap bulan
masing-masing 0,25% dan 1%. Pemberi kerja juga menanggung iuran
pensiun yang dibayarkan ke yayasan dana pensiun yang pendiriannya
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telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran JHT masing-masing
sebesar 5% dan 3%, sedangkan Pauilul menanggung masing-masing
sebesar 5% dan 2% yang semuanya dihitung dari gaji Pailul yang
diterima. Pada bulan Juni 2008 Pailul memerlukan biaya untuk kursus
anaknya yang bungsu, maka ia mengambil iuran dana pensiun yang
telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000. Pada bulan September
2008 kembali ia menarik lagi dana untuk keperluan anaknya yang
masuk Perguruan Tinggi sebesar Rp30.000.000.
PPh 21 yang terutang adalah:
a.

Atas penarikan dana Rp20.000.000:
5% x Rp20.000.000					
= Rp1.000.000
b. Atas penarikan dana Rp30.000.000:
5% x Rp5.000.000					
= Rp 250.000
10% x Rp5.000.000					
= Rp 500.000
Jumlah PPh21 atas seluruh penarikan
dana adalah								
Rp1.750.000
18. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Yang Berupa
Upah Harian, Mingguan, Borongan, dan Uang Saku Harian
Contoh 2.22.
Hartono menerima pekerjaan untuk membuat seperangkat
furniture dari PT Perkasa. Ia memperoleh upah secara borongan dan
furniture tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Hartono
memperoleh upah bersih Rp1000.000. Berapa pajak yang dikenakan
pada Hartono?
Untuk menghitung pajak penghasilan atas borongan maka harus
dihitung terlebih dahulu upah borongan perhari:
Upah borongan perhari= Rp1000.000: 10= Rp100.000
24.000
Batas upah tidak kena pajak				
Upah kena pajak perhari				
		
Rp 76.000
PPh 21 atas upah borongan 5% x (10 x Rp76.000)= Rp38.000
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Wilopo adalah penjahit yang bekerja pada CV Pratama Taylor dan
menerima upah harian yaitu Rp75.000 perhari. Wilopo sudah menikah
dan dikaruniai 1 orang anak. Selama satu bulan Wilopo bekerja 24
hari. Maka PPh 21 atas Wilopo adalah sebagai berikut:
Upah sebulan:		 24 x Rp75.000= Rp1.800.000
PTKP sebulan		
Wajib Pajak 		 Rp1.320.000
Status kawin
Rp 110.000
Anak 1 orang
Rp 110.000			 Rp1.540.000
Penghasilan Kena Pajak Sebulan		
Rp 260.000
PPh 21: 5% x Rp260.000= Rp13.000
Linawati bekerja sebagai koki pada usaha katering CV Uenak
Tenan dengan upah secara mingguan sebesar Rp500.000. Linawati
belum menikah dan belum memiliki NPWP. Maka PPh 21 atas
Linawati adalah sebagai berikut:
Gaji sebulan= 4 x Rp500.000										 Rp.2000.000
Potongan diperkenankan:
		 Biaya jabatan 5% x Rp2.000.000		 Rp100.000
		 Iuran THT 1% x Rp2.000.000 		 Rp20.000 Rp 120.000
Penghasilan bersih															 Rp1.880.000
1.320.000
PTKP perbulan Rp15.840.000:12		
						
Penghasilan kena pajak perbulan				 					 Rp 560.000
Penghasilan kena pajak setahun 12 x 560.000 = Rp6.720.000
Karena Linawati belum memiliki NPWP maka dikenakan tarif 20%:
PPh 21=20% x Rp6.720.000 = Rp1.344.000
PPh 21= Rp1.344.000 : 12 :4 = Rp28.000
Tapi jika Linawati memiliki NPWP maka dikenakan tarif 5%:
PPh 21=5% x Rp6.720.000= Rp336.000
PPh 21=Rp336.000: 12 : 4 = Rp7.000
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Upah Harian, Mingguan, dan Borongan pegawai lepas yang
Dibayarkan Secara Bulanan
Contoh 2.23.
Ajinomoto belum menikah adalah pegawai PT AjiMumpung
dengan upah harian Rp110.000. Pada bulan Agustus 2008 bekerja
selama 20 hari, dengan upah harian yang dibayarkan secara bulanan.
Penghitungan PPh21 (dalam rupiah):
Upah sebulan
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (TK/0):
WP sendiri
PKP
PPh 21 setahun:
5% x 10.560.000
PPh 21 sebulan

2.200.000
2.200.000
26.400.000
15.840.000

15.840.000
10.560.000
528.000
44.000

19. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Yang
Berupa Honorarium Yang Jumlahnya Tidak Dihitung Atas Dasar
Banyaknya Hari Yang Diperlukan Untuk Menyelesaikan Jasa
Yang Diberikan, Termasuk Yang Diterima Oleh Wajib Pajak
Dalam Negeri, Komisi Agen, Wajib Pajak Perseorangan, Dan
Jasa Produksi Yang Diterima Mantan Pegawai
Penghitungan PPh21 atas Honorarium
Contoh 2.24.
Suyudi adalah komisari PT Alfa Omega yang bukan sebagai
pegawai tetap. Dalam bulan Agustus 2008 menerima honorarium
sebesar Rp125.000.000
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Penghitungan PPh21(dalam rupiah):
5% x 50.000.000
15% x 75.000.000

Rp 2.500.000
11.250.000
Rp13.750.000

Contoh 2.25.
Wirasejati,PhD adalah seorang penceramah. Pada bulan September
2008 memberikan ceramah dengan memperoleh Rp2.500.000.
Penghitungan PPh21: 5% x Rp2.500.000= Rp125.000
Penghitungan PPh21 atas Komisi
Penghitungan PPh21 atas Komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib
pajak perseorangan.
Contoh 2.26.
Asegaf pemilik toko kelontong ’Pasti Laris’ yang merupakan agen
tunggal dari hasil produksi PT Panci Prima. Dalam bulan Juni 2006
menerima komisi sebesar Rp35.000.000
Penghitungan PPh21(dalam rupiah):
5% x 35.000.000 = Rp1.750.000
Penghitungan PPh21 atas Komisi yang dibayarkan kepada penjaja
barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi
Contoh 2.27
Badubudi adalah petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai
tetap dari PT Surabaya Life. Dalam bulan Juli 2008 menerima komisi
sebesar Rp5.000.000
Penghitungan PPh21: 5% x Rp5.000.000= Rp250.000
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Penghitungan PPh21 atas Penghasilan mantan pegawai
Contoh 2.28
Kirun adalah pensiunan PT Sukses Makmur yang pada bulan
Agustus 2007 pensiun. Pada bulan September 2008 menerima jasa
produksi tahun 2006 dari PT Sukses Makmur sebesar Rp60.000.000.
Penghitungan PPh21(dalam rupiah):
5% x 50.000.000
15% x 10.000.000

Rp2.500.000
1.500.000
Rp4.000.000

20. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Hadiah Atau Penghargaan
Sehubungan Dengan Perlombaan.
Contoh 2.29
Susi adalah atlit senam profesional. Pada bulan Desember 2008
dia menjuarai kejuaraan senam nasional dan memperoleh hadiah
sebesar Rp100.000.000.
5% x 50.000.000
15% x 50.000.000

Rp 2.500.000
7.500.000
Rp10.000.000

21. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Yang Berupa
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari
Tua Atau Jaminan Hari Tua yang Diterima Sekaligus
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak bersifat final oleh pihak
yang melakukan pembayaran.
b. Ketentuan pemotongan pajak penghasilan adalah sebagai
berikut:
1) Dikecualikan dari pemotongan pajak jika penghasilan bruto
di bawah Rp25.000.000
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2) Tarif 5% untuk penghasilan bruto antara Rp25.000.000
sampai dengan Rp50.000.000.
3) Tarif 10% untuk penghasilan bruto di atas Rp50.000.000
sampai Rp100.000.000.
4) Tarif 15% untuk penghasilan bruto di atas Rp100.000.000
sampai Rp200.000.000.
5) Tarif 25% untuk penghasilan bruto di atas Rp200.000.000
Contoh 2.30
Suwito adalah karyawan PT Anggur Jaya. Pada bulan November
2008 dia diberhentikan oleh perusahaan dan menerima uang pesangon
Rp70.000.000.
Penghitungan PPh21(dalam rupiah):
Penghasilan bruto
Dikecualikan dari pemotongan pajak
PPh21 terutang
5% x 25.000.000
10% x 15.000.000

Rp70.000.000
25.000.000
45.000.000
1.250.000
1.500.000
Rp 2.750.000

22. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penerima Beasiswa.
Contoh 2.31.
Doni sudah menikah dan mempunyai 2 anak adalah karyawan
PT. Duta Wacana.
Pada tahun 2008 ditugaskan oleh perusahaan untuk studi lanjut
dengan mendapatkan beasiswa sebesar Rp3.000.000 sebulan.
Penghitungan PPh21: 5% x Rp3.000.000= Rp150.000
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23. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Penghasilan Yang
Diterima Oleh Distributor Perusahaan MLM/Direct Selling Atau
Kegiatan Sejenis Lainnya
24. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Honorarium Yang
Diterima Tenaga Ahli.
Ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
Tenaga ahli adalah pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,
notaris, penilai, aktuaris, dan lain-lain.
b. Penghitungan PPh21 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Menghitung perkiraan penghasilan neto, yaitu 50% dikalikan
penghasilan bruto yang berupa honorarium atau imbalan lain
dalam bentuk apapun yang diterima tenaga ahli tersebut.
2) Menghitung PPh21 dengan mengalikan tarif sebesar 15% dari
perkiraan penghasilan neto.
a.

Contoh 2.32.
Wendra adalah seorang akuntan yang memberikan jasa pembuatan
sistem akuntansi pada BPR Pundi Mulia. Budi menerima honor pada
bulan September 2008 sebesar Rp50.000.000.
Penghitungan PPh21: 15% x (50% x Rp50.000.000)= Rp3.750.000
Subandi adalah seorang konsultan pajak yang memberikan jasanya
kepada PT. Sumeru Megah dengan honor sebesar Rp75.000.000.
Penghitungan PPh21: 15% x (50% x Rp75.000.000)= Rp5.625.000
25. Penghitungan Pemotongan PPh21 Atas Pembayaran Honorarium,
Uang Perangsang, Uang Sidang, Uang Hadir, Uang Lembur,
Imbalan Prestasi Kerja, Dan Imbalan Lain (Selain Penghasilan
Berupa Gaji Kehormatan, Gaji atau Uang Pensiun, Dan Tunjangan
Yang Terkait Dengan Gaji Kehormatan, Gaji Atau Uang Pensiun),
Yang Dananya Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah.
Ketentuan penghitungan PPh21 adalah: PPh21 = 15% x
penghasilan bruto
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Contoh 2.33.
Kurniawan adalah pegawai negeri sipil pada dinas perindustrian
di Surabaya, pada bulan September 2008 menerima honorarium
imbalan prestasi kerja sebesar Rp2.000.000.
Penghitungan PPh21: 15% x Rp2.000.000 = Rp300.000
7.2. Pegawai Tidak Tetap
1. Penghasilan dibayar harian, jumlah penghasilan satu bulan
kurang dari atau sama dengan Rp1.320.000 dengan penghasilan
sehari kurang dari atau sama dengan Rp150.000
Contoh 2.34
Subandriyo (TK/0) pada bulan Juni 2009 bekerja pada PT. Suci
Lestari dan menerima upah harian Rp80.000 perhari. Subandriyo
bekerja selama 10 hari. Maka PPh 21 Subandriyo adalah sebagai
berikut:
Upah satu hari
Penghasilan tidak dipotong PPh/hari
PKP perhari
PPh 21 perhari

Rp 80.000
150.000
(Rp70.000)
Nihil

2. Penghasilan dibayar harian, jumlah penghasilan satu bulan
kurang dari atau sama dengan Rp1.320.000 dengan penghasilan
sehari lebih dari Rp150.000
Contoh 2.35.
Subandi (TK/0) pada bulan Juli 2009 bekerja pada PT. Citra Lestari
dan menerima upah harian Rp200.000 perhari. Subandriyo bekerja
selama 5 hari. Maka PPh 21 Subandi adalah sebagai berikut:
Upah satu hari
Penghasilan tidak dipotong PPh/hari
PKP perhari

Rp200.000
150.000
Rp 50.000
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PPh 21:
5% x Rp50.000
PPh 21 terutang: 5 hari x Rp2.500

Rp 2500
Rp 12.500

3. Penghasilan dibayar harian, jumlah penghasilan satu bulan lebih
dari Rp1.320.000 dengan penghasilan sehari kurang dari atau
sama dengan Rp150.000
Contoh 2.36
Theodorus (TK/0) pada bulan Agustus 2009 bekerja pada PT.
Lestari Jaya dan menerima upah harian Rp120.000 perhari. Subandriyo
bekerja selama 13 hari. Maka PPh 21 Theodorus adalah sebagai
berikut:
PPh 21 hari ke 1 sampai ke 11
Upah satu hari
Penghasilan tidak dipotong PPh/hari
PKP perhari
PPh 21 perhari

Rp120.000
150.000
(Rp30.000)
Nihil

PPh 21 hari ke 12
Upah satu hari
Upah sampai dengan hari ke 12
Pengurang Penghasilan bruto:
PTKP= 12 x (15.840.000/360)
PKP
PPh 21 terutang:
5% x Rp912.000
PPh 21 yang sudah dipotong
PPh 21 yang kurang dipotong

140

Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari

Rp 120.000
Rp.1.440.000
528.000
Rp 912.000
Rp

45.600

Rp

0
45.600

PPh 21 hari ke 13
Upah satu hari
Upah sampai dengan hari ke 13
Pengurang Penghasilan bruto:
PTKP= 13 x (15.840.000/360)
PKP
PPh 21 terutang
5% x Rp988.000

Rp 120.000
Rp.1.560.000

PPh 21 yang sudah dipotong
PPh 21 yang kurang dipotong

Rp

572.000
988.000

Rp

49.400

Rp
Rp

45.600
3.800

4. Pegawai Tidak Tetap dengan Upah Satuan
Contoh 2.37
Robay (TK/0) bekerja pada perusahaan pakaian. Robay menerima
penghasilan atas dasar unit yang diselesaikan yaitu Rp25.000
perpakaian. Robay menerima pembayaran setiap minggu. Pada bulan
Agustus 2009 dalam waktu satu minggu Robay berhasil menghasilkan
60 potong pakaian. Maka PPh 21 Robay adalah sebagai berikut:
Upah diterima: 60 x Rp25.000
Upah satu hari: Rp1.500.000 : 6
Pengurang Penghasilan bruto:
PTKP perhari
PKP perhari
PKP seminggu 6 x Rp206.000
PPh 21 seminggu:
5% x Rp1.236.000

Rp1.500.000
Rp 250.000
Rp 44.000
Rp 206.000
Rp1.236.000
Rp

61.800

Catatan:
Jumlah penghasilan Robay sebulan telah melebihi Rp1.320.000
dan penghasilannya tidak dibayar secara bulanan sehingga Robay
menggunakan PTKP harian sebenarnya.
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5. Pegawai Tidak Tetap dengan Upah Borongan
Contoh 2.38
Sudomo (TK/0) mengerjakan desain interior sebuah rumah dengan
upah borongan sebesar Rp2.000.000 dan pekerjaan tersebut selesai
dalam waktu 4 hari.
Maka PPh 21 Sudomo adalah sebagai berikut:
Upah borongan diterima:
Upah satu hari: Rp2.000.000 : 4
Pengurang Penghasilan bruto:
PTKP perhari
PKP perhari
PKP 4 hari: 4 x Rp456.000
PPh 21 seminggu:
5% x Rp1.824.000

Rp2.000.000
Rp 500.000
Rp 44.000
Rp 456.000
Rp1.824.000
Rp

91.200

Catatan:
Jumlah penghasilan Sudomo sebulan telah melebihi Rp1.320.000
dan penghasilannya tidak dibayar secara bulanan sehingga Sudomo
menggunakan PTKP harian sebenarnya.
6. Pegawai Tidak Tetap Dibayar Bulanan
Contoh 2.39
Sumardi (TK/0) adalah pegawai tidak tetap yang menerima upah
harian tapi dibayarkan secara bulanan oleh PT Maryuda. Pada bulan
Juni 2009, Sumardi bekerja selama 25 hari dengan upah sehari
Rp250.000.
Maka PPh 21 Sumardi adalah sebagai berikut:
Upah Juni 2009: 25 hari x Rp250.000
Penghasilan bruto setahun: 12 x Rp6.250.000
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Rp 6.250.000
Rp75.000.000

Pengurang Penghasilan bruto:
PTKP setahun
PKP
PPh 21 setahun
5% x Rp50.000.000
15% x Rp9.160.000
PPh 21 sebulan: Rp3.874.000 : 12

Rp15.840.000
Rp59.160.000

Rp 2.500.000
Rp 1.374.000
Rp 3.874.000
Rp 322.833

Catatan:
Penghasilan Sumardi dibayar secara bulanan sehingga pengurang
penghasilan brutonya menggunakan PTKP setahun. Jika penghasilan
Sumardi dibayarkan secara harian dan total penghasilannya lebih dari
Rp6.000.000 sebulan maka penghasilan brutonya tetap dikurangi
dengan PTKP setahun.
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BAB III

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22

P

Ph22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang
dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan
barang, dan kegiatan bidang impor atau usaha kegiatan bidang lain.
PPh22 dalam pelaksanaannya dipungut oleh:
1. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, instansi/lembagalembaga pemerintah/lembaga-lembaga lain yang berhubungan
dengan pembayaraan atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu yang meliputi badan swasta dan pemerintah
yang berhubungan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di
bidang lain.
3. WP badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atau
penjualan barang yang tergolong sangat mewah

1. JENIS DAN TARIF PPh22
Dasar pengenaan PPh 22 dan tarif nya ditetapkan sebagai
berikut:
1.1. PPh22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD
Merupakan pajak penghasilan yang wajib dipungut oleh
bendaharawan pemerintah atau BUMN/BUMD yang melakukan
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transaksi pembayaran atas pembelian barang atau penggunaan jasa
yang pendanaannya berasal dari APBN/APBD. Beberapa lembaga
seperti Bank Indonesia, Bulog, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda
Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank
BUMN dapat dipungut PPh22 meskipun dananya bersumber dari non
APBN. Sehingga untuk lembaga-lembaga ini, PPh22 dapat dipungut
untuk pembelian barang dan penggunaan jasa yang bersumber dari
APBN dan non APBN.
PPh22 merupakan kredit pajak bagi wajib pajak penjual sehingga
dapat diperhitungkan dengan jumlah PPh yang terutang pada akhir
tahun pajak.
Pembelian barang yang dibiayai APBD/N dikenakan pemungutan
sebesar 1,5% dari harga pembelian (belum termasuk PPN):
PPh pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian
1.2. PPh22 Impor
Merupakan pajak yang dipungut kepada wajib pajak yang
melakukan kegiatan impor yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan
Cukai. Kewajiban ini hilang apabila wajib pajak memperoleh Surat
Keterangan Bebas PPh22. Ada criteria khusus berkenaan dengan
importir, yaitu yang memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan tidak
memiliki API. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan no. 31/
M-DAG/PER/7/2007 menyatakan bahwa impor hanya dapat dilakukan
oleh perusahaan dagang, perusahaan industri, kontraktor KKS atau
perusahaan menanaman modal yang sudah memiliki API (Suparman,
2007). Namun demikian ada beberapa pengecualian yaitu:
Impor tidak dilakukan secara terus menerus dan yang tidak
dimaksudkan untuk diperdagangkan atau yang tidak dimaksudkan
untuk dipindahtangankan.
Barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lainnya yang
berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan
infrastruktur.
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Importir yang memiliki API dibedakan menjadi tiga macam yaitu
importir dengan API terbatas, importir dengan API produsen, importir
dengan API khusus, dan importir dengan API umum (Hutomo,
2008).
Cara Menghitung PPh 22 atas Kegiatan Impor Barang
1. Menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya
sebesar 2,5% dari nilai impor
PPh pasal 22 =2,5% x Nilai Impor
2. Yang tidak menggunakan API, tarif pemungutan sebesar 7,5% dari
nilai impor.
PPh pasal 22 =7,5% x Nilai Impor
3. Yang tidak dikuasai, tarif pemungutan sebesar 7,5% dari harga
jual lelang.
PPh pasal 22 = 7,5% x Harga jual lelang
Nilai Impor merupakan nilai berupa uang yang digunakan sebagai
dasar perhitungan bea masuk.
Nilai impor = Cost insurance and freight (CIF) + bea masuk +
pungutan pabean lain
Kurs yang digunakan adalah kurs berdasarkan keputusan menteri
keuangan bukan berdasarkan kurs Bank Indonesia.
Impor Barang Mewah
Impor barang mewah merupakan pembaharuan perundangundangan perpajakan untuk PPh 22. PPh 22 diperluas dengan
pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Adapun kriteria
barang mewah menurut PPnBM antara lain adalah:
1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
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2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dan
umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
3. Barang tersebut seringkali dikonsumsi untuk menunjukkan status.
Barang yang tegolong sangat mewah mencakup kapal pesiar,
rumah dan kendaraan yang sangat mewah, apartemen dan
kondominium yang sangat mewah. Secara khusus untuk rumah,
apartemen, dan kondominium yang tergolong sebagai barang mewah
adalah luas bangunan rumah minimum 400 meter dengan harga di atas
Rp3.000.000/meter persegi sedangkan kondominium dan apartemen
memiliki luas bangunan minimum 250 meter persegi dengan harga
minimum Rp4.000.000/meter persegi (Solopos, 20 Oktober 2008
dalam Hutomo, 2008). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no.
137/MK.011/2008 barang mewah termasuk kulkas, AC, microwave,
audio CD, LCD dll.
2. PPh22 Produk tertentu
Produk migas dari Pertamina dan premix dari penyedian premix
PPh22 atas produk tertentu dikenakan kepada agen atau penyalur
premium, solar, pelumas, gas dan minyak tanah dari pertamina, atau
premix dari perusahaan yang menyediakan produk premix. Penyetoran
PPh22 ini dilakukan melalui bank persepsi sebelum melakukan
penebusan Delivery Order (DO) ke Pertamina atau perusahaan
penyedia premix. Pajak yang dipungut merupakan PPh final yang
terutang.
Tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:
Jenis Produk

SPBU Pertamina

SPBU swasta

Premium, premix/super TT,
dan solar

0,25% x harga jual

0,3% x harga jual

Minyak tanah, Gas/LPG,
Pelumas

0,3% x harga jual
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Cara Menghitung PPh 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan
APBD/N
Produk semen, baja, otomotif, rokok dan kertas
PPh22 atas produk ini wajib dipungut oleh pabrikan produk
berupa semen, baja, rokok dan kertas dari distributor/penyalurnya
pada saat terjadinya transaksi penjualan produk-produk tersebut.
Cara Menghitung PPh 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri
Otomotif di Dalam Negeri.
Penjualan kendaraan kendaraan bermotor beroda dua atau lebih
di dalam negeri adalah 0,45% dari harga jual. PPh22 ini terutang tidak
final
PPh pasal 22 = 0,45% x harga jual
Cara Menghitung PPh 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas
di Dalam Negeri.
Besarnya pajak yang dipungut oleh industri kertas pada saat
penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1% dari harga jual. PPh22
ini terutang tidak final
PPh pasal 22 = 0,1% x harga jual
Cara Menghitung PPh 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen
di Dalam Negeri.
Besarnya pajak yang dipungut oleh industri semen pada saat
penjualan semen di dalam negeri adalah 0,25% dari harga jual. PPh22
ini terutang tidak final
PPh pasal 22 = 0,25% x harga jual
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Cara Menghitung PPh 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja
di Dalam Negeri. (KEP-01/PJ/1996)
Besarnya pajak yang dipungut oleh industri baja pada saat
penjualan baja di dalam negeri adalah 0,3% dari harga jual. PPh22 ini
terutang tidak final
PPh pasal 22 = 0,3% x harga jual
Cara Menghitung PPh 22 atas Penjualan Barang yang tergolong sangat
mewah*)
Besarnya pajak yang dipungut atas penjualan barang yang
tergolong sangat mewah PPh22 ini terutang tidak final.
PPh pasal 22 = 5% x harga jual
*) Barang yang tergolong sangat mewah adalah sebagai berikut:
1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter
persegi);
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratur
meter persegi)
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari
10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi
purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual
lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan
kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
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Catatan: bagi wajib pajak yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif
100% lebih tinggi.

2. SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PAJAK
Subyek pajak PPh22 meliputi:
1. Importir
2. Rekanan pemerintah.
3. Rekanan badan-badan tertentu.
4. Konsumen semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif.
5. Penyalur dan/atau agen Pertamina dan badan usaha tertentu selain
Pertamina yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis
premix dan gas.
6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan.
Obyek PPh 22 adalah
1. Penyerahan barang berupa kertas, baja, rokok, semen, otomotif.
2. Impor barang yang digunakan di daerah pabean
3. impor barang yang tergolong sangat mewah

3. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh 22
Pengecualian dari pemungutan PPh22 adalah sebagai berikut:
a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak
Penghasilan. Dalam hal ini harus dilampiri Surat Keterangan
Bebas PPh22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.
b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau
Pajak Pertambahan Nilai:
Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang
bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
1) Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui
dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya
yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor
Indonesia.
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2) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal,
sosial, atau kebudayaan.
3) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat
lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
4) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.
5) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan
penyandang cacat lainnya
6) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
7) Barang pindahan.
8) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas
batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan Pabean.
9) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
10) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk
suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan
dan keamanan negara.
11) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan
barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
12) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan
Imunisasi Nasional (PIN).
13) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama.
14) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan
kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda,
kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang
serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan
manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan
Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan
ikan nasional.
15) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan
penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk
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perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan
oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
16) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan
atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan
oleh PT Kereta Api Indonesia.
17) Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas
dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
c.

Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali.
d. Pembayaran yang jumlahya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecahpecah.
e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/PDAM dan benda-benda pos.
f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Dalam hal pengecualian
ini harus dilampiri Surat Keterangan Bebas PPh22 yang diterbitkan
oleh Dirjen Pajak.
g. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
h. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang
telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang
sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan
perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.
i. Penghasilan yang diterima oleh badan atau lembaga struktural
resmi pemerintah dengan beberapa syarat:
1) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku misalnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
dll.
2) Pembiayaan berasal dari APBN/D.
Pajak Penghasilan Pasal 22

153

3) Pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
resmi yaitu Irjen, BPKP, BPK.
4) Penghasilan badan atau lembaga tersebut masuk dalam
penerimaan pusat atau daerah.

4. SAAT PEMUNGUTAN/PELUNASAN PPh 22
Berikut adalah saat pemungutan/ pelunasan PPh22 yang tersaji
dalam tabel:
Kegiatan

Saat Pemungutan/Pelunasan

Kegiatan impor

Saat pembayaran bea masuk/
penyelesaian dokumen

Pembelian barang dari APBN/APBD

Saat pembayaran

Pembelian bahan-bahan untuk keperluan
industri atau ekspor dari pedagang
pengumpul

Saat pembayaran

Penjualan hasil produksi pertamina dan
badan usaha lain (Premix) dan gas kepada
penyalur/agen

Sebelum DO ditebus

Penjualan hasil industri semen, rokok,
kertas, baja dan otomotif

Saat penjualan

5. DASAR PEMUNGUTAN
1.
2.
3.

4.
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Dasar pemungutan PPh22 adalah:
Harga Penjualan.
Harga Pembelian.
Nilai Impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan Bea Masuk yang terdiri dari CIF ditambah dengan
bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya yang dikenakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harga lelang.

Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari

6. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, dan
PELAPORAN PPh22
Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PPh22 adalah sebagai
berikut:
1. Pemungut pajak wajib memungut dan menyetorkan PPh22 ke
bank persepsi atau Kantor Pos.
2. PPh22 atas impor, dipungut dan harus disetor sendiri oleh importir
ke bank devisa pada saat pembayaran bea masuk.
3. PPh22 atas impor oleh Dirjen bea dan cukai, dipungut bersamaat
saat pembayarat Bea Masuk atau saat penyelesaian dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pajak tersebut harus diseotr
dalam jangka waktu satu hari setelah pemungutan dilakukan.
4. PPh22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D atau
instansi pemerintah dan dibayarkan dengan dana APBN/D harus
dipungut pada saat pembayaran serta disetor oleh pemungut
atas nama Wajib Pajak (rekanan) pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran atau penyerahan barang.
5. PPh22 atas pembelian barang oleh badan-badan tertentu (BI,
BPPN, dll) dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh
pemungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan
takwim berikutnya.
6. PPh22 atas penjualan hasil produksi tertentu dipungut pada saat
penjualan, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib
Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
7. PPh22 atas penjualan hasil produksi PT Pertamina dan badan usaha
sejenis dipungut bersamaan pada saat penerbitan DO (delivery
Order) dan harus disetor sendiri oleh wajib pajak sebelum DO
ditebus.
8. PPh22 atas pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk
industri oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam bidang
perkebunan, perhutanan, pertanian, dan perikanan dipungut pada
saat penjualan, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib
Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
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Ketentuan mengenai tata cara penyetoran PPh22 adalah sebagai
berikut:
1. Penyetoran PPh22 menggunakan formulir SSP yang berlaku
sebagai bukti pemungutan pajak untuk penyetoran PPh22
oleh Bendaharawan Bea Cukai, badan usaha industri tertentu
(penyerahan hasil industri tertentu), bendaharawan pemerintah,
BUMN/D, BI, PT Telkom, PT Krakatau Steel, dan badan lain atas
pembelian barang yang telah dilakukan.
SSP dibuat rangkap dua masing-masing untuk KPP (lembar-1) dan
pemungut pajak (lembar-2)
2. Penyetoran PPh22 menggunakan formulir SSP secara kolektif
yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak untuk penyetoran
PPh22 oleh Bendaharawan Bea Cukai, Pertamina/badan usaha
lain sejenis, dan industri serta eksportir yang bergerak dalam
bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
SSP dibuat rangkap tiga masing-masing untuk wajib pajak (lembar1), KPP (lembar-2), dan pemungut pajak (lembar-3).
Ketentuan mengenai tata cara penyetoran PPh22 adalah sebagai
berikut:
Pemungut wajib melaporkan ke KPP dengan menggunakan SPT
masa dengan ketentuan:
1. Dirjen Bea dan Cukai sebagai pemungut pajak, harus melaporkan
hasil pungutannya secara mingguan. Paling lambat pelaporan 7
hari setelah batas waktu penyampaian pajak berakhir.
2. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN/D
sebagai pemungut pajak, harus melaporkan hasil pemungutannya
paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
3. BI, BPPN, dll; badan usaha industri tertentu; Pertamina/badan
usaha lain sejenis; dan badan usaha industri/eksportir tertentu
sebagai pemungut pajak harus melaporkan pemungutannya
dengan menggunakan SPT masa paling lambat 20 hari setelah
masa pajak berakhir.
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7. PPh 22 PEDAGANG PENGUMPUL
-

-

PPh Pasal 22 mengenai pedagang pengumpul mencakup Industri
dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan,
Pertanian, dan Perikanan atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk
Keperluan Industri atau Ekspor dari Pedagang Pengumpul. Sebagai
contoh perusahaan yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 ini
adalah industri pengalengan ikan, pengalengan nanas, eksportir
kopi.
Mulai tanggal 12 Maret 2009 sesuai dengan PER-23/PJ/2009
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas
pembelian bahan-bahan oleh pemungut adalah sebesar 0,25%
(nol koma dua lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk
PPN.

Contoh 3.1
PT Buah Segar adalah perusahaan pengekspor buah yang
dikeringkan dengan tujuan beberapa negara Asia. PT Buah Segar
ditunjuk oleh KPP untuk menjadi pemungut PPh 22 dari para pedagang
pengumpul. Pada bulan Februari 2008 membeli dari pedagang
pengumpul yaitu 5 ton apel dengan harga yaitu Rp4.000.000/ton dan
3 ton mangga dengan harga Rp3000.000/ton.
PPh 22 yang dipungut dari pedagang pengumpul yaitu:
Apel		
1,5% x (5 x Rp4.000.000)
= Rp300.000
Mangga		
1,5% x (3 x Rp3.000.000)
= Rp135.000
PPh 22 yang dipungut oleh PT Buah Segar
Rp435.000
Contoh 3.2
PT Yamaho menjual kepada Departemen Kehutanan 30 unit sepeda
motor untuk keperluan operasional polisi hutan dengan harga perunit
Rp12.500.000. Sepeda motor tersebut dibeli dengan dana APBM. Atas
transaksi tersebut maka PPh 22 yang dipungut oleh bendaharawan
Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut:
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Penghasilan PT Yamaho 30 x Rp12.500.000 Rp375.000.000
PPh 22 1,5% x Rp375.000.000
		
5.625.000
Jumlah uang yand dibayarkan bendaharawan Rp369.375.000
Contoh 3.3
PT Impor Terus mengimpor produk elektronika dari USA dengan
harga faktur US$500.000. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri
dan biaya angkut pengapalan barang dari USA ke Indonesia sebesar
masing-masing 3% dan 6% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea
masuk tambahan adalah 25% dan 20% dari CIF. Perusahaan tersebut
memiliki API. Kurs yang ditetapkan oleh Mentri Keuangan saat itu
adalah US$ 1=Rp10.000. Maka PPh 22 atas impor adalah sebagai
berikut:
a.

Menentukan nilai impor
Harga faktur
Biaya asuransi (3% x 500.000)
Biaya angkut (6% x 500.000)
CIF (dalam dolar)
CIF (dalam rupiah) (x Rp10.000)
Ditambah:
Bea masuk (25% dari CIF)
Bea masuk tambahan (20% dari CIF)
Nilai Impor

Rp

500.000
15.000
30.000
45.000
450.000.000

Rp112.500.000
90.000.000
Rp652.500.000

b. Menghitung PPh22 atas impor = 2.50% x 652.500.000 =
Rp16.312.500
Contoh 3.4
RS Dr. Sutomo Surabaya membeli furniture seharga Rp300.000.000.
Dari jumlah pembayaran tersebut Rp110.000.000 dibiayai dari APBN.
Jumlah pembayaran tersebut sudah termasuk PPN 10%. Maka PPh22
adalah sebagai berikut:
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Jika nilai pembelian/
jumlahpembayaran
termasuk PPN, maka
penghitungan DPP
Jika nilai pembelian/
jumlahpembayaran
termasuk PPN
dan PPnBM, maka
penghitungan DPP

100%
x jumlah pembayaran
110%

100%
110%+Trf PPnBM

x jumlah pembayaran

Perincian pembayaran:
Didanai APBN Rp110.000.000
Tidak didanai RPBN Rp190.000.000
Dari total pembayaran tersebut maka yang dikenakan PPh22
adalah Rp110.000.000
DPP atau harga diluar PPN: 100%/110%
Rp100.000.000

x

Rp110.000.000

=

PPh22 yang dipungut RS Dr. Soetomo: 1,5% x Rp100.000.000 =
Rp1.500.000
Contoh 3.5
PT Krakatau Steel menjual lembaran baja seharga Rp99.000.000
kepada PT Baja Perkasa. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%.
Perhitungan PPh22 adalah:
Menghitung DPP atau harga diluar PPN :
(100%/110%) x Rp99.000.000= Rp90.000.000
Menghitung PPh22 yang dipungut PT Krakatau Steel:
0,3% x Rp90.000.000= Rp180.000
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BAB IV

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23

P

Ph23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan
selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal
21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek
pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lain. Yang dikenakan adalah WP dalam negeri
atau BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal
dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain
yang telah dipotong pajak dalam pasal 21.

1. SUBYEK PEMOTONG DAN SUBYEK PEMOTONGAN
PPh 23
Pihak yang berkewajiban memotong PPh23 yang terutang adalah
pihak yang melakukan pembayaran penghasilan obyek PPh23 adalah
sebagai berikut:
1. Badan Pemerintah
2. Subyek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. BUT
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5. Perwakilan perusahaan luar negeri lain
6. Orang pribadi yang ditunjuk Dirjen Pajak untuk memotong PPh
23:
a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali PPAT
tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan
pekerjaan bebas.
b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan.
Penerima penghasilan yang dipotong PPh23 (disebut juga subyek
pemotongan PPh23) adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT.
Yang termasuk wajib pajak dalam negeri adalah:
1. Badan Pemerintah
2. Subyek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. BUT
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lain
6. Orang pribadi yang belum dikenakan pemotongan PPh21 atau
menerima penghasilan dari modal yang terutang PPh23.

2. OBYEK PEMUNGUTAN DAN TARIF PPh 23
Obyek pemungutan PPh23 meliputi:
Obyek Pemungutan

Tarif

Dasar Perhitungan

Dividen yang diterima oleh WP badan yang
kepemilikan sahamnya kurang dari 25% (dapat 15%
diperlakukan sebagai kredit pajak.

Jumlah bruto

Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
Termasuk didalamnya bunga deposito, bunga
15%
tabungan, bunga obligasi, bunga surat utang
negara, bunga simpanan koperasi yang
dibayarkan kepada anggota koperasi. (bersifat
final)

Jumlah bruto
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Royalty, mencakup hak cipta, hak menggu15%
nakan film gambar hidup, dll

Jumlah bruto

Hadiah, bonus, dan penghargaan. Dalam
hal ini hadiah yang dimaksud adalah hadiah
diterima oleh WPOP atau WPBadan.
Penghargaan yang dimaksud adalah imbalan
15%
sebagai akibat dari kegiatan tertentu

Jumlah bruto

Hadiah undian, misalnya hadiah undian
25%
tabungan. (bersifat final)

Jumlah bruto

Sewa mencakup segala macam penghasilan
sewa baik kendaraan maupun jenis harta lain
2%
baik ada perjanjian tertulis maupun tidak.
(dapat diperlakukan sebagai kredit pajak)

Jumlah bruto

Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Atas Jasa Tekhik, Jasa
Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan Dan Jasa Lain Yang Atas
Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23
No.
1.

2

Tarif
Pajak

Dasar
Perhitungan

a. Jasa profesi.
b. Jasa konsultan, kecuali konsultan
konstruksi
c. Jasa akuntansi dan pembukuan
d. Jasa penilai
e. Jasa aktuaris

2%

Jumlah imbalan
jasa

a. Jasa teknik dan jasa manajemen

2%

Jumlah imbalan
jasa

b. Jasa perancang/desain :
- Jasa perancang interior dan jasa
perancang pertamanan
- Jasa perancang mesin dan jasa
perancang peralatan
- Jasa perancang alat-alat transportasi/
kendaraan
- Jasa perancang iklan/logo
- Jasa perancang alat kemasan.

2%

Jumlah imbalan
jasa

Jenis Penghasilan
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c. Jasa instalasi/pemasangan :
- Jasa instalasi/pemasangan mesin,
listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel,
kecuali dilakukan Wajib Pajak
yang ruang lingkup pekerjaannya
dibidang konstruksi dan
mempunyai izin/sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;
- Jasa instalasi/pemasangan peralatan;

2%

Jumlah imbalan
jasa

d. Jasa perawatan/pemeliharaan/
perbaikan:
- Jasa perawatan/pemeliharaan/
perbaikan mesin, listrik/telepon/air/
gas/AC/TV kabel
- Jasa perawatan/pemeliharaan/
perbaikan peralata
- Jasa perawatan/pemeliharaan/
perbaikan alat-alat transportasi/
kendaraan
- Jasa perawatan/pemeliharaan/
perbaikan bangunan, kecuali yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang
ruang lingkup pekerjaannya di
bidang konstruksi dan mempunyai
izin/sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;

2%

Jumlah imbalan
jasa

e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di
bidang penambangan minyak dan gas
bumi (migas), kecuali yang dilakukan
oleh bentuk usaha tetap.

2%

Jumlah imbalan
jasa

f. Jasa penunjang dibidang penambangan
migas.

2%

Jumlah imbalan
jasa

g. Jasa penambangan dan jasa penunjang
di bidang penambangan selain migas.

2%

Jumlah imbalan
jasa

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan
dan bandar udara

2%

Jumlah imbalan
jasa
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i. Jasa penebangan hutan, termasuk land
clearing.

2%

Jumlah imbalan
jasa

2%

Jumlah imbalan
jasa

2%

Jumlah imbalan
jasa

2%

Jumlah imbalan
jasa

2%

Jumlah imbalan
jasa

2%

Jumlah imbalan
jasa

2%

Jumlah imbalan
jasa

p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk
umum

2%

Jumlah imbalan
jasa

q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing)
dan/atau mixing film.

2%

Jumlah imbalan
jasa

r. Jasa pemanfaatan informasi dibidang
teknologi, termasuk jasa internet.

2%

Jumlah imbalan
jasa

s. Jasa sehubungan dengan software
komputer, termasuk perawatan/
pemeliharaan dan perbaikan.

2%

Jumlah imbalan
jasa

Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk
jasa perawatan /pemeliharaan/perbaikan
bangunan, jasa instalasi/pemasangan
mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel,
sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib
Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya
dibidang konstruksi dan mempunyai izin/
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

2%

Jumlah imbalan
jasa

j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.
k. Jasa maklon.
l. Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga
kerja.
m. Jasa perantara.
n. Jasa dibidang perdagangan surat-surat
berharga, kecuali yang dilakukan oleh
BEJ, BES, KSEI dan KPEI
o.

3.

Jasa kustodian/penyimpanan/
penitipan, kecuali yang dilakukan
KSEI dan tidak termasuk sewa gudang
yang telah dikenakan PPh final
berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 1996
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4.

a. Jasa perencanaan konstruksi.
b. Jasa pengawasan konstruksi.

5.

a. Jasa pembasmian hama dan Jasa
pembersihan.
b. Jasa Catering
c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas
yang pembayarannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

2%

Jumlah imbalan
jasa

2%

Jumlah imbalan
jasa

3. PENGECUALIAN OBYEK PEMOTONGAN PPh 23
Obyek yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23 adalah sebagai
berikut:
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa
guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan
atau organisasi yang sejenis, BUMN/D, dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia. Syarat yang berlaku adalah:
a. Deviden tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan.
b. Bagi PT dan BUMN/D yang menerima deviden, kepemilikan
saham pada badan yang memberikan deviden minimal 25%
dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha
aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa
dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau
pemberian ijin usaha.
5. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dan badan pasangan usaha yang
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
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dengan syarat badan pasangan tersebut:
a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan
Menkeu.
b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh
Menkeu yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Batas
penghasilan sebesar jumlah yang tidak melebihi Rp240.000 setiap
bulan dan bersifat final.
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan sewa tanah dan/
atau bangunan yang telah dikenakan PPh menurut PP nomor 29
tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah no. 5 Tahun 2002.

4. KEWAJIBAN PEMOTONG PPh 23
Pemotong PPh23 mempunyai kewajiban yaitu memotong,
menyetorkan dan melaporkan PPh23. Berikut adalah rincian dari
masing-masing kewajiban tersebut:
1. Memotong PPh23
Pemotong PPh23 berkewajiban memotong PPh23 atas seluruh
pembayaran yang merupakan obyek PPh23.
-

Pemotong pajak wajib mengisi dengan lengkap dan benar
bukti pemotongan PPh23 sesuai dengan bentuk dan isian yang
ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Bukti tersebut dibuat rangkap
3(tiga) berturut-turut yaitu lembar-1 ditujukan untuk pihak
yang dipotong PPh23, lembar-2 ditujukan untuk lampiran
SPT Masa PPh23 dan lembar-3 untuk arsip.

2. Menyetorkan PPh23
Pemotong PPh23 wajib menyetorkan PPh23 terutang selama
bulan takwim (satu periode masa pajak).
Dalam menyetorkan PPh23 pemotong wajib menggunakan
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-

Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi dengan lengkap dan
benar ke bank persepsi atau kantor pos.
Penyetoran dilakukan tanggal 10 bulan takwim berikutnya
setelah bulan saat terutangnya pajak. Jika pada hari tersebut
merupakan hari libur maka penyetoran dapat dilakukan pada
hari kerja berikutnya.

3. Melaporkan PPh23
Pemotong mengisi Surat Pemberitahuan Masa (SPT masa)
dengan benar dan ditandatangani oleh pengurus.
Pemotong PPh23 wajib melaporkan PPh23 dalam satu bulan
takwim (1 masa pajak) dengan mengisi SPT masa PPh23 yang
dibuat rangkap 2(dua).
Pemotong melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan
melampirkan:
Lembar ke-3 SSP bukti setoran PPh23
Daftar bukti pemotongan PPh23
Lembar ke-2 bukti pemotongan
Pelaporan SPT Masa PPh23 dilakukan paling lambat tanggal
20 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya
pajak. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka harus
dilaporkan pada hari kerja sebelumnya.
Contoh 4.1
PT Sukses menyewakan 15 mesin kepada PT Berhasil dengan
harga sewa Rp5.000.000 untuk setiap mesin selama satu bulan.
Perhitungan PPh23:
Penghasilan sewa= Rp75.000.000
PPh23: 15% x 40% x Rp75.000.000 = Rp4.500.000
Contoh 4.2
Edo Kondokondo adalah artis yang sangat terkenal. Selama tahun
2008 telah menghasilkan produk rekaman sebanyak 10.000 keping
VCD. Sebuah keping VCD dijual dengan harga Rp49.000 dan produser
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rekaman memberikan royalti sebesar 20% kepada Edo Kondokondo.
Maka PPh 23 adalah sebagai berikut.
Penghasilan royalti: 20% x 10.000 x Rp49.000= Rp98.000.000
PPh 23 yang dipungut produser: 15% x Rp98.000.000= Rp14.700.000
Contoh 4.3
PT. Garmen Perkasa pada bulan Agustus 2009 melakukan
beberapa transaksi sebagai berikut:
a. Membayar jasa perbaikan reparasi salah satu mesinnya yang
mengalami kerusahakan kepada PT Reparasi Cepat sebesar
Rp30.000.000.
b. Selama mesin diperbaiki PT Garmen Perkasa menyewa dua buah
mesin kepada PT Leasing Garment sebesar Rp100.000.000 untuk
dua buah mesin.
c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemilik, PT Garmen Perkasa
membayar fee kepada KAP Hadiman atas jasa yang diberikan
kepada perusahaan sebesar Rp25.000.000
Perhitungan PPh23:
a. Jasa perbaikan reparasi dipotong PPh23 yaitu:
15% x 40% x Rp30.000.000= Rp1.800.000
b. Pembayaran sewa mesin dipotong PPh23 yaitu
15% x 40% x Rp100.000.000= Rp6.000.000
c. Pembayaran fee akuntan publik dipotong PPh23 yaitu
15% x 50% x Rp25.000.000= Rp1.875.000
Contoh 4.4
Wirawanita membeli 20 lembar sertifikat ORI (Obligasi Retail
Indonesia) dengan harga Rp5.000.000/lembar. Bunga obligasi tersebut
ditetapkan 9%/tahun dan dibayarkan bulan April dan Oktober. Maka
PPh 23 dihitung sebagai berikut:
Penghasilan bunga= 6/12 x 9% x (20 lbr x Rp5.000.000)= Rp4.500.000
PPh 23= 15% x Rp4.500.000 = Rp675.000
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BAB V

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 24

P

Ph24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan
terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan
Wajib Pajak di dalam negeri. Hal ini meringankan beban pajak ganda
yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari luar negeri. Pengkreditan pajak luar negeri
dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri
dengan penghasilan di Indonesia. Pengkreditan pajak dilakukan untuk
menghindarkan pajak berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan tidak
melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh.
Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri maka wajib
pajak harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan
melampirkan beberapa dokumen, yaitu:
1. Laporan keuangan dari penghasilan yang diperoleh di luar
negeri.
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri.
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
Dokumen-dokumen di atas harus disampaikan bersamaan
dengan penyampaian SPT tahunan. Namun demikian wajib pajak
dapat meminta perpanjangan penyampaian dokumen-dokumen
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tersebut kepada Dirjen Pajak sepanjang hal-hal yang menyebabkan
keterlambatan di luar kendali wajib pajak.

1. KETENTUAN DALAM PERHITUNGAN PPh 24
1.

2.
3.
4.

Ketentuan yang terkait dengan PPh24 adalah sebagai berikut:
Penghasilan neto yang diperoleh oleh wajib pajak di luar negeri
harus dalam tahun pajak yang sama dengan diperolehnya
penghasilan neto yang berasal dari dalam negeri.
Kerugian yang berasal dari luar negeri tidak dapat dikompensasikan
terhadap penghasilan neto di dalam negeri.
Wajib melampirkan bukti pemotongan pajak di luar negeri serta
laporan laba dan rugi.
Tarif pajak yang dikenakan harus disesuaikan dengan Tax Treaty
antara Indonesia dengan negara sumber penghasilan tersebut.

2. MENGHITUNG PPh 24
2.1. Langkah menghitung PPh 24
1.
2.
3.
4.

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menghitung PPh 24:
Menentukan besarnya PKP atas seluruh penghasilan.
Menentukan PPh terutang atas seluruh penghasilan (menggunakan
tarif pasal 17).
Menentukan besarnya pajak yang telah dipotong di luar negeri.
Menentukan maksimal kredit pajak luar negeri yang diperkenankan
dengan menggunakan perhitungan:
(Penghasilan luar negeri / PKP) x PPh terutang

2.2. Penghitungan PPh 24
Penggabungan Penghasilan
Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan
sebagai berikut:
1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun
pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis)
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2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak
diterimanya penghasilan tersebut (cash basis)
3. Penggabungan penghasilan berupa deviden dilakukan dalam
tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan
sesuai dengan keputusan Menkeu.
2.3. Batas Maksimum Kredit Pajak
Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/
perhitungan berikut:
1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri.
2. (Penghasilan luar negeri: seluruh PKP) x PPh atas seluruh yang
dikenakan tarif pasal 17.
3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP (dalam hal PKP
lebih kecil daripada penghasilan luar negeri.
2.3.1. Batas Maksimum Kredit Pajak Untuk Setiap Negara (Per
Country Limitation)
Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara,
maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk
masing-masing negara.
2.3.2. Rugi Usaha Di Luar Negeri
Dalam menghitung PKP, tidak dihitung kerugian yang diderita di
luar negeri

3. CARA MELAKSANAKAN
NEGERI

KREDIT

PAJAK

LUAR

Wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak
yang dilampiri:
1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
2. Fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri.
3. Dokumen pembayaran pajak luar negeri

Pajak Penghasilan Pasal 24

173

Contoh 5.1
PT. Maju Mundur menerima penghasilan neto dari sumber luar
negeri dalam tahun 2008 sbb:
1. Hasil usaha di Denmark dalam tahun 2008 sebesar Rp.
600.000.000
2. Di Jerman memperoleh dividen atas saham Deutch corp. sebesar
Rp. 1.000.000.000. Saham tersebut hasil RUPS tahun 2006 dan
diterimakan tahun 2008.
3. Dari
negara
Kanada
memperoleh
deviden
sebesar
Rp.3.000.000.000. Saham tersebut tidak diperdagangkan di pasar
modal dan berasal dari keuntungan saham 2004 yang berdasarkan
keputusan Menkeu ditetapkan diperoleh tahun 2008.
4. Penghasilan bunga obligasi dari Bank of Hong Kong sebesar Rp.
250.000.000 dan baru diterima bulan Juli 2009.
Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan
penghasilan PT Maju Mundur dari dalam negeri dalam tahun
pajak 2008 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3. Sedangkan
penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Maju
Mundur dari dalam negeri dalam tahun pajak 2009.
Contoh 5.2
PT Mundur Mundur memperoleh penghasilan neto dalam tahun
2008 sbb:
1. Penghasilan dari luar negeri Rp.5.000.000.000 dengan tarif pajak
40%
2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp. 3.000.000.000
Maka jumlah penghasilan neto:
5.000.000.000 + 3.000.000.000 = 8.000.000.000
Batas maksimum kredit pajak diambil terendah dari 3 unsur
perhitungan:
1. PPh terutang atau dibayar di luar negeri:
40% x 5.000.000.000 = 2.000.000.000 m
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2. (5.000.000.000/ 8.000.000.000) x 2.382.500.000
= Rp. 1.489.062.500
3. PPh terhutang (menurut tarif pasal 17) = Rp. 2.382.500.000
Maka jumlah kredit
1.489.062.500

pajak

yang diperkenankan

adalah

Rp.

Contoh 5.3
PT Maju Mundur memperoleh penghasilan neto dalam tahun
2008 sbb:
1. Di negara X memperoleh laba Rp. 3.000.000.000 dengan tarif
pajak 35% (Rp. 1.050.000.000)
2. Di negara Y memperoleh laba Rp. 1.000.000.000 dengan tarif
pajak 20% (Rp.200.000.000)
3. Penghasilan usaha di Indonesia Rp. 4.000.000.000
Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah:
1. Penghasilan luar negeri:
Laba negara A + Laba negara B = Rp. 4.000.000.000
2. Penghasilan dalam negeri Rp. 4.000.000.000
3. Jumlah penghasilan neto:
Penghasilan luar negeri + penghasilan dalam negeri
= 8.000.000.000
4. PPh terutang menurut tarif pasal 17 = 2.382.500.000
5. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara
adalah:
a. Negara X
(3.000.000.000/ 8.000.000.000) x 2.382.500.000 = 893.437.500
Pajak terutang Rp. 1.050.000.000, maka maksimum kredit
pajak yang dapat dikreditkan adalah 893.437.500
b. Negara Y
(1.000.000.000 / 8.000.000.000) x 2.382.500.000 = 297.812.500
Pajak terutang Rp. 200.000.000, maka maksimum kredit
pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp.200.000.000.
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6. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah
893.437.500 + 200.000.000 = 1.93.437.500
Contoh 5.4
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

4.
5.
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PT Maju Mundur memperoleh penghasilan neto dalam 2007 sbb:
Di negara X, memperoleh laba Rp. 1.000.000.000 dengan tarif
pajak 35% (Rp.350.000.000)
Di negara Y, memperoleh laba Rp. 3.000.000.000 dengan tarif
pajak 20% (Rp.600.000.000)
Di negara Z, menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000.000
Penghasilan usaha di Indonesia Rp. 4.000.000.000
Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah:
Penghasilan luar negeri (X + Y + Z) = Rp. 4.000.000.000
Penghasilan dalam negeri Rp. 4.000.000.000
Jumlah penghasilan neto atau PKP:
Penghasilan luar negeri + penghasilan dalam negeri =
8.000.000.000
PPh terutang (menurut tarif pasal 17) = 2.382.500.000
Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara:
a. Untuk negara X:
(1.000.000.000/8.000.000.000) x 2.382.500.000 = 297.812.500
Pajak terutang di negara X sebesar Rp.350.000.000, maka
maksimum kredit pajak 297.812.500
b. Untuk negara Y:
(.000.000.000/8.000.000.000) x 2.382.500.000 = 893.437.500
Pajak terutang di negara X sebesar Rp.600.000.000, maka
maksimum kredit pajak 600.000.000
c. Di negara Z menderita rugi dan kerugian ini tidak dapat
dimasukkan dalalm penghitungan PKP.
Kerugian ini tidak dapat dikompensasi sebagai kredit pajak
luar negeri.
d. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah:
297.812.500 + 600.000.000 = 897.812.500
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BAB VI

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25

P

Ph25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan
yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.
PPh25 termasuk dalam pembayaran pajak dimuka atau lumpsum tax
sehingga wajib pajak akan terutang pajak tersebut setiap bulannya.
Hal ini menyebabkan PPh25 dapat diperhitungkan sebagai kredit
pajak dalam pengisian SPT Tahunan baik wajib pajak orang pribadi
maupun badan. Kredit pajak tersebut ditempatkan dalam kredit pajak
PPh yang dibayar sendiri. Jika angsuran pajak tidak atau kurang bayar
maka Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (Pasal 14
ayat 1(a) KUP).
PPh25 ini sesuai dengan asas pemungutan pajak stelsel fiksi yang
mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran angsuran pajak
berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya, dengan asumsi bahwa
penghasilan tahun yang akan datang dianggap sama besar dengan
tahun sebelumnya. Kondisi ini diharapkan bahwa angsuran pajak akan
mendekati besarnya pajak terutang untuk tahun pajak mendatang. Hal
ini akan meringankan beban wajib pajak yang mempunyai utang pajak
besar dan bagi pemerintah akan meringankan beban APBN.
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Perhitungan PPh25 diberlakukan berbeda jika terdapat halhal berikut: wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib
pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, SPT tahunan pajak
penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu
yang ditentukan, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT pajak penghasilan, wajib pajak membetulkan
sendiri SPT pajak penghasilan yang menyebabkan angsuran bulanan
lebih besar dari angsuran bulanan sebelum dilakukan pembetulan,
dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak

1. CARA PENGHITUNGAN PPH25
1.1. Angsuran PPh25
Angsuran PPh25 adalah sebesar pajak penghasilan yang
tercantum dalam SPT tahunan pajak tahun lalu dikurangi dengan pajak
penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta pajak penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (sesuai
yang dimaksud dalam PPh21, PPh22, PPh23, dan PPh24) kemudian
dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
1.2. Besarnya PPh25 untuk Bulan Sebelum Batas Waktu Penyampaian
SPT Tahunan
Jumlah angsuran PPh25 yang harusi disetorkan pada periode
bulan-bulan sebelum batas waktu penyerahan SPT tahunan adalah
sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun
pajak yang lalu.
Misalnya wajib pajak menyampaikan SPT tahunan pada bulan
Maret 2006, maka besarnya angsuran pajak untuk bulan Januari
2006 dan Februari 2006 adalah sebesar angsuran pajak pada bulan
Desember 2005.
1.3. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Jika pada tahun berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk
tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak harus dihitung
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kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Jumlah yang
baru tersebut dimulai pada bulan berikutnya setelah penerbitan Surat
Ketetapan Pajak tersebut.
1.4. Angsuran PPh25 Setelah Adanya Keputusan Mengenai Kelebihan
Pembayaran Pajak
Apabila diterbitkan keputusan mengenai kelebihan pembayaran
pajak, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:
Jika pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak
penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan
selama tahun pajak bersangkutan yang mengakibatkan wajib
pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan adalah sama
dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak
yang lalu sebelum Dirjen Pajak memberikan keputusan mengenai
pengembalian atau perhitungan kelebihan tersebut.
Jika surat keputusan dari Dirjen Pajak sudah dikeluarkan maka
angsuran pajak untuk bulan berikutnya setelah tanggal keputusan
tersebut dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut
keputusan tersebut.

2. TATACARA
PPh25
-

PEMBAYARAN

DAN

PENYETORAN

Berikut adalah tatacara Pembayaran dan Penyetoran PPh 25
PPh25 harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takwim
berikutnya setelah masa pajak berakhir.
PPh25 wajib dilaporkan dengan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak
berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.
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3.

PENGHITUNGAN
TERTENTU

PPh

25

DALAM

HAL-HAL

Beberapa penghitungan PPh25 yang khusus dilakukan untuk halhal tertentu seperti:
1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian.
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
3. SPT tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan
setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian
SPT pajak penghasilan.
5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT pajak penghasilan yang
menyebabkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan
sebelum dilakukan pembetulan.
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.
3.1. Wajib Pajak Berhak Atas Kompensasi Kerugian.
-

-

-

Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
Besarnya angsuran PPh25 akibat kompensasi kerugian adalah
sebesar pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan
yang dipotong, dipungut, dan kredit pajak luar negeri (PPh21,
PPh22, PPh23, dan PPh24) kemudian dibagi dengan 12 atau
banyaknya bulan dalam tahun pajak.
Jika SPT pajak penghasilan tahun sebelumnya rugi atau dasar
perhitungan lainnya menunjukkan rugi maka PPh25 adalah nihil.

3.2. Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
-
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Dalam pajak penghasilan dapat dibagi dua yaitu penghasilan
teratur dan tidak teratur.
Penghasilan teratur adalah penghasilan yang diterima atau
diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam
setiap tahun pajak yang berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan
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-

-

bebas, pekerjaan, harta, dan atau modal kecuali semua
penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat
final.
Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima
atau diperoleh wajib pajak selain dari kegiatan usaha,
pekerjaan bebas, pekerjaan, dan modal. Contoh: keuntungan
dari pengalihan harta.
Jika wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur maka
dasar perhitungan PPh25 adalah hanya penghasilan neto yang
diterima atau diperoleh secara teratur menurut SPT tahunan pajak
penghasilan tahun pajak yang lalu.
Jumlah PPh25 yaitu sebesar penghasilan neto yang diterima atau
diperoleh secara teratur menurut SPT tahunan pajak penghasilan
tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang
dipotong, dipungut, dan kredit pajak luar negeri (PPh21, PPh22,
PPh23, PPh24) dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam
bagian tahun pajak.

3.3. SPT Tahunan Tahun Yang Lalu Disampaikan Terlambat
Jika terjadi peristiwa penyampaian SPT pajak penghasilan tahun
sebelumnya melewati batas yang telah ditentukan, maka besarnya
PPh25 sesuai ketentuan berikut:
1. Angsuran PPh25 mulai dari bulan batas waktu penyampaian SPT
tahunan tahun lalu disampaikan sampai dengan bulan dimana
SPT tahunan disampaikan besarnya sama dengan besar angsuran
PPh25 bulan terakhr dari tahunpajak yang lalu dan bersifat
sementara.
2. PPh25 akan dihitung kembali setelah wajib pajak bersangkutan
menyampaikan SPT tahunan menurut ketentuan sebagai berikut:
a. Pajak penghasilan dihitung menurut SPT tahunan pajak
penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak
penghasilan yang dipotong, dipungut, dan kredit pajak luar
negeri (PPh21, PPh22, PPh23, PPh24) dibagi dengan 12 atau
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banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak yang berlaku surut
mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh.
b. Jika ada kompensasi kerugian atau memperoleh penghasilan
tidak teratur, maka besarnya PPh25 dihitung kembali
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang
berhak atas kompensasi kerugian dan/atau memperoleh
penghasilan tidak teratur seperti penjelasan sebelumnya.
Penghitungan kembali mulai berlaku saat bulan batas waktu
penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan yaitu 3 bulan
setelah tahun pajak berakhir.
3.4. Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian
Spt Pajak Penghasilan.
Ketentuan jika wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
1. Jumlah pembayaran untuk bulan-bulan mulai batas waktu
penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan sampai dengan
bulan sebelum disampaikannya SPT tahunan pajak penghasilan
pada tahun bersangkutan maka PPh25 dihitung berdasarkan
perhitungan sementara yang disampaikan oleh wajib pajak saat
mengajukan permohonan ijin perpanjangan.
2. Setelah wajib pajak meyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan
maka besarnya PPh25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan
pajak penghasilan tahun sebelumnya setelah dikurangi pajak
yang dapat dikreditkan (PPh21, PPh22, PPh23, PPh24) kemudian
dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak
dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT
tahunan.
Jika besarnya PPh25 pada butir 1 di atas lebih kecil dibandingkan
jumlah PPh25 pada butir 2 maka atas kekurangan tersebut terutang
bunga 2% sebulan dan dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh25
dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.
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Jika besarnya PPh25 pada butir 1 di atas lebih besar dibandingkan
jumlah PPh25 pada butir 2 maka atas kelebihan penyetoran tersebut
dapat dipindahbukukan ke PPh25 untuk bulan-bulan berikutnya
setelah penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan.
3.5. Wajib Pajak Membetulkan Sendiri SPT Pajak Penghasilan Yang
Menyebabkan Angsuran Bulanan Lebih Besar Dari Angsuran
Bulanan Sebelum Dilakukan Pembetulan.
Apabila wajib pajak membetulkan sendiri SPT pajak penghasilannya
maka besarnya PPh25 harus dihitung kembali berdasarkan SPT
pembetulan tersebut dan berlaku surut dimulai pada bulan batas waktu
penyampaian SPT tahunan. Jika berdasarkan pembetulan jumlah
PPh25 lebih besar dibandingkan sebelum dilakukannya pembetulan
maka kekurangan setoran PPh25 akan terutang bunga. Kekurangan
setoran PPh25 terutang bunga dihitung sejak jatuh tempo penyetoran
PPh25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal dilakukannya
penyetoran.
3.6. Terjadi Perubahan Keadaan Usaha Atau Kegiatan Wajib Pajak.
Perubahan keadaan wajib pajak dipengaruhi oleh dua kondisi
yaitu penurunan usaha atau peningkatan usaha.
Penurunan Usaha
Ketentuan yang berlaku jika wajib pajak mengalami penurunan
usaha adalah:
Jika sesudah 3 bulan atau lebih tahun pajak berjalan maka wajib pajak
dapat menunjukkan bahwa penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang
yang menjadi dasar perhitungan PPh25, maka wajib pajak dapat
mengajukan permohonan pengurangan besarnya jumlah PPh25.
Permohonan pengajuan pengurangan dilakukan dengan syarat:
Wajib pajak melakukan permohonan secara tertulis kepada
kepala KPP setempat tempat dimana wajib pajak terdaftar.
Pajak Penghasilan Pasal 25
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Wajib pajak harus menyampaikan penghitungan pajak
penghasilan yang akan terutang yang didasarkan perkiraan
penghasilan yang akan diterima bersangkutan dan besarnya
PPh25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak
bersangkutan.
Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterima surat permohonan
tersebut kepala KPP tidak memberikan keputusan, maka
permohonan tersebut dianggap diterima sehingga wajib
pajak dapat melakukan pembayaran PPh25 sesuai dengan
perhitungannya untuk bulan yang tersisa dari tahun pajak
bersangkutan.
Peningkatan Usaha
Ketentuan yang berlaku jika wajib pajak mengalami peningkatan
usaha adalah:
Jika wajib pajak memperkirakan bahwa penghasilan yang
terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari pajak
penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan
PPh25, maka besarnya jumlah PPh25 untuk bulan-bulan yang
tersisa dari tahunpajak yang bersangkutan harus dihitung kembali
berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh wajib pajak atau kepala
KPP dimana wajib pajak terdaftar..
Permohonan pengajuan pengurangan dilakukan dengan syarat:
Wajib pajak melakukan permohonan secara tertulis kepada
kepala KPP setempat tempat dimana wajib pajak terdaftar.
Wajib pajak harus menyampaikan penghitungan pajak
penghasilan yang akan terutang yang didasarkan perkiraan
penghasilan yang akan diterima bersangkutan dan besarnya
PPh25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak
bersangkutan.
Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterima surat permohonan
tersebut kepala KPP tidak memberikan keputusan, maka
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permohonan tersebut dianggap diterima sehingga wajib
pajak dapat melakukan pembayaran PPh25 sesuai dengan
perhitungannya untuk bulan yang tersisa dari tahun pajak
bersangkutan.

4. PPh25 BAGI WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA
GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/D
4.1. Wajib Pajak Baru
-

-

-

-

Ketentuan bagi wajib pajak baru adalah sebagai berikut:
Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi atau badan
yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha
atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan (KMK 84/
KMK.03/2002)
Wajib pajak baru harus diatur mengenai berapa besarnya PPh25
karena wajib pajak baru belum pernah memasukkan SPT tahunan
pajak penghasilan.
Besarnya angsuran ditentukan oleh kenyataanusaha atau kegiatan
wajib pajak. Besarnya angsuran bulanan dihitung berdasarkan
penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dikalikan tarif pajak
dan selanjutnya dibagi 12. Besarnya PPh25 dihitung untuk setiap
bulan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Jika wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi maka
jumlah penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi terlebih
dahulu dengan PTKP.

4.2. Wajib Pajak Bank Dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi
Ketentuan atas wajib pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan
Hak opsi adalah sebagai berikut:
Besarnya PPh25 yang harus dibayarkan adalah jumlah pajak
penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum
atas laba rugi fiskal menurut laporankeuangan triwulan terakhir
yang disetahunkan dikurangan dengan PPh24 yang dibayarkan
untuk tahun pajak yang dan dibagi dengan 12.
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-

Jika wajib pajak baru yang bergerak dalam bidang bank dan
sewa guna usaha dengan hak opsi maka besarnya angsuran pajak
penghasilan setiap bulan untuk triwulan pertama adalah jumlah
pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif
umum atas penerimaan laba/rugi fiskal triwulan pertama yang
disetahunkan dibagi dengan 12.

Contoh 6.1
PPh terutang berdasarkan SPT tahun 2009				 Rp100.000.000
Pengurangan:
PPh21 (dipotong pemberi kerja) Rp18.000.000
PPh22 (dipungut pihak lain)			 Rp10.000.000
PPh23 (dipotong pihak lain)			 Rp20.000.000
PPh24 (kredit luar negeri)				 Rp40.000.000		 Rp 88.000.000
Jumlah kredit pajak				 									 Rp 12.000.000
Angsuran PPh25 yang harus dibayar sendiri: Rp12.000.000/12
bln=Rp1.000.000
Contoh 6.2
1. Penghasilan neto tahun 2007					
2. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang
masih dapat dikompensasi					
3. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan
tahun 2007									
4. PPh terutang tahun 2007						
5. Kredit pajak (PPh21,PPh22,PPh23,PPh24)		
								
				
6. PPh 25 tahun 2007						
Pajak yang kurang/(lebih bayar)			
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Rp 50.000.000
(Rp70.000.000)
(Rp20.000.000)
NIHIL
Rp 1.000.000
(Rp 1.000.000)
(Rp20.000.000)
(Rp25.000.000)

Perhitungan PPh25 tahun 2008 adalah sebagai berikut:
Penghasilan neto tahun 2007					
Rp 50.000.000
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan
(Rp20.000.000)
tahun 2007									
Penghasilan kena pajak						
Rp 30.000.000
PPh terutang:
10% x Rp30.000.000= Rp3.000.000
PPh 25 perbulan tahun 2008= Rp3.000.000-Rp1.000.000)/12 =
Rp166.667
Jika jumlah kerugian tidak habis dikompensasi sehingga masih
dapat dikompensasi pada tahun berikutnya, maka perhitungannya
adalah sebagai berikut:
1. Data SPT tahunan 2006
Penghasilan neto							
Sisa kompensasi kerugian 2005				
Sisa kerugian yang dikompensasi tahun 2006
Penghasilan kena pajak						
Angsuran PPh 25							

Rp100.000.000
Rp400.000.000
Rp100.000.000
NIHIL
NIHIL

2. Data SKP tahun 2004 yang diterbitkan bulan Juni 2007
Penghasilan neto					
Rp175.000.000
Kompensasi tahun 2006				
Rp150.000.000
Sisa kerugian tahun 2005 yang masih dapat dikompensasikan
(Rp400.000.000-Rp150.000.000) Rp250.000.000
Angsuran PPh25 adalah NIHIL, karena sisa kerugian yang dapat
dikompensasikan dengan penghasilan neto tahun pajak 2006 lebih
besar dari penghasilan neto menurut SKP tahun 2006.
Contoh 6.3
Sunarto memiliki usaha dagang dan dalam tahun 2008 memperoleh
penghasilan sebesar Rp300.000.000 dan penghasilan tidak teratur
dengan menyewakan kios selama dua tahun dan dibayarkan sekaligus
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pada tahun 2008 sebesar Rp40.000.000. Karena penghasilan tidak
teratur sekaligus diterimakan tahun 2008, maka penghasilan yang
dipakai sebagai dasar perhitungan PPh25 dari Sunarto untuk tahun
2008 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.
Contoh 6.4
1. PT Maju Jaya menyampaikan SPT tahunan tahun 2006 tanggal 1
Juni 2007, dengan data sebagai berikut:
a. Penghasilan kena pajak Rp1.000.000.000
b. Pajak penghasilan yang terutang:
		
10% x Rp50.000.000
= Rp 5.000.000
		
15% x Rp50.000.000
= Rp 7.500.000
		
30% x Rp900.000.000 = Rp270.000.000
									
Rp282.500.000
c. PPh yang dapat dikreditkan sebesar Rp52.500.000
2. Jika PPh 25 untuk bulan Desember 2006 berjumlah Rp10.000.000
maka beberapa ketentuan yang berlaku adalah:
a. PPh25 untuk masa bulan Januari dan Februari 2007 adalah
sama dengan bulan Desember 2006 yaitu Rp10.000.000
b. PPh25 untuk masa bulan Maret sampai dengan Mei 2007 adalah
sama dengan bulan Desember 2006 yaitu Rp10.000.000
c. PPh25 untuk masa Maret 2007 sampai dengan Desember
2007 harus dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan 2006
sebagai berikut:
		
Pajak penghasilan yang terutang:
		
10% x Rp50.000.000
= Rp 5.000.000
		
15% x Rp50.000.000
= Rp 7.500.000
		
30% x Rp900.000.000 = Rp270.000.000
									
Rp282.500.000
		
PPh yang dapat dikreditkan: Rp 54.500.000
									
Rp228.000.000
PPh25 untuk masa Maret sampai Desember 2007 adalah:
Rp228.000.000 : 12 bulan= Rp19.000.000/bulan
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d. Karena PPh25 yang dibayarkan mulai masa Maret sampai Mei
2007 yang telah disetor masing-masing sebesar Rp10.000.000
maka setiap bulan ada kekurangan sebesar Rp9.000.000.
Untuk kekurangan tersebut maka harus disetorkan dan
terutang bunga sebesar:
1) Untuk masa Maret 2007 sebesar 2% perbulan dihitung
sejak 16 April 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
2) Untuk masa April 2007 sebesar 2% perbulan dihitung
sejak 16 Mei 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
3) Untuk masa Mei 2007 sebesar 2% perbulan dihitung
sejak 16 Juni 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
Jika penghitungan kembali menunjukkan hasil yang lebih
kecil maka kelebihan setoran bulan Maret sampai Mei 2007 dapat
diperhitungkan dengan setoran bulan April 2007 dan seterusnya.
Contoh 6.5
PT Maju Terus menyampaikan permohonan perpanjangan waktu
penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2006
pada tanggal 10 Januari 2007. Adapun perhitungan sementara yang
dilampirkan adalah sebagai berikut:
Penghasilan Neto Rp500.000.000
Pajak penghasilan terutang:
10% x Rp50.000.000
=
15% x Rp50.000.000
=
30% x Rp400.000.000 =
							

Rp 5.000.000
Rp 7.500.000
Rp120.000.000
Rp132.500.000

Pajak yang dapat dikreditkan untuk tahun pajak 2006=Rp12.500.000
PPh25 adalah (Rp132.500.000-Rp12.500.000) : 12 = Rp10.000.000
1. PT Maju Terus diberikan ijin perpanjangan waktu penyampaian
SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2006 sampai dengan
30 Juni 2007.
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2. PPh25 masa Desember 2006 sebesar Rp8.000.000
3. PT Maju Terus menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan
tahun pajak 2006 tanggal 5 Juni 2007 dengan melampirkan data
sebagai berikut:
Penghasilan Neto Rp600.000.000
Pajak penghasilan terutang:
10% x Rp50.000.000		
=
15% x Rp50.000.000		
=
30% x Rp500.000.000		
=
									

Rp 5.000.000
Rp 7.500.000
Rp150.000.000
Rp162.500.000

Pajak yang dapat dikreditkan = Rp6.500.000
Atas data tersebut maka besarnya angsuran PPh25 tahun pajak
2007 dihitung sebagai berikut:
a. PPh25 untuk masa bulan Januari dan Februari 2007 adalah sama
dengan bulan Desember 2006 yaitu Rp8.000.000
b. PPh25 untuk masa bulan Maret sampai dengan Mei 2007 adalah
sama dengan PPh25 menurut perhitungan sementara yaitu sebesar
Rp10.000.000
c. PPh25 untuk masa Maret 2007 sampai dengan Desember 2007
harus dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan 2006 sebagai
berikut:
Penghasilan Neto Rp600.000.000
Pajak penghasilan terutang:
				
10% x Rp50.000.000
=
				
15% x Rp50.000.000
=
				
30% x Rp500.000.000 =
											

Rp 5.000.000
Rp 7.500.000
Rp150.000.000
Rp162.500.000

Pajak yang dapat dikreditkan = Rp6.500.000
PPh25 untuk masa Maret sampai Desember 2007 adalah:
(Rp162.500.000-Rp6.500.000) : 12 bulan= Rp13.000.000/bulan
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d. Karena PPh25 yang dibayarkan mulai masa Maret sampai Mei
2007 yang telah disetor masing-masing sebesar Rp10.000.000
maka setiap bulan ada kekurangan sebesar Rp3.000.000. Untuk
kekurangan tersebut maka harus disetorkan dan terutang bunga
sebesar:
1) Untuk masa Maret 2007 sebesar 2% perbulan dihitung sejak
16 April 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
2) Untuk masa April 2007 sebesar 2% perbulan dihitung sejak
16 Mei 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
3) Untuk masa Mei 2007 sebesar 2% perbulan dihitung sejak 16
Juni 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
Contoh 6.6
PT Maju Berkembang menyampaikan SPT Tahunan pajak
penghasilan tahun pajak 2006 pada tanggal 25 Maret 2007dengan
melampirkan data sebagai berikut:
Penghasilan Neto Rp500.000.000
Pajak penghasilan terutang:
10% x Rp50.000.000
=
15% x Rp50.000.000
=
30% x Rp400.000.000 =
							

Rp 5.000.000
Rp 7.500.000
Rp120.000.000
Rp132.500.000

Pajak yang dapat dikreditkan untuk tahun pajak 2006= Rp12.500.000
1. PPh25 masa Desember 2006 sebesar Rp8.000.000
2. PT Maju Berkembang pada tanggal 16 Agustus 2007 menyampaikan
pembetulan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2006
dengan melampirkan data baru sebagai berikut:
Penghasilan Neto tahun pajak 2006
Pajak penghasilan terutang:
10% x Rp50.000.000
= Rp
15% x Rp50.000.000
= Rp

Rp600.000.000

5.000.000
7.500.000
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30% x Rp500.000.000 = Rp150.000.000
							
Rp162.500.000
Pajak yang dapat dikreditkan = Rp6.500.000
Atas data tersebut maka besarnya angsuran PPh25 tahun pajak
2007 dihitung sebagai berikut:
a. PPh25 untuk masa bulan Januari dan Februari 2007 adalah sama
dengan bulan Desember 2006 yaitu Rp8.000.000
b. PPh25 untuk masa bulan Maret sampai dengan Juli 2007 dihitung
berdasarkan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2006 sebelum
pembetulan adalah sebagai berikut:
Penghasilan Neto Rp500.000.000
Pajak penghasilan terutang:
10% x Rp50.000.000
=
15% x Rp50.000.000
=
30% x Rp400.000.000 =
								

Rp 5.000.000
Rp 7.500.000
Rp120.000.000
Rp132.500.000

Pajak yang dapat dikreditkan untuk tahun pajak 2006 =
Rp12.500.000
PPh25 untuk masa bulan Maret sampai dengan Desember 2007
adalah:
(Rp132.500.000- Rp12.500.000) : 12= Rp10.000.000/bln
c.

Dengan adanya pembetulan SPT yang dilakukan oleh PT Maju
Berkembang maka besarnya PPh25 untuk masa bulan Maret
sampai dengan Desember 2007 dihitung kembali berdasarkan SPT
tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2006 sesudah dilakukannya
pembetulan. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:
Penghasilan Neto tahun pajak 2006
Pajak penghasilan terutang:
10% x Rp50.000.000
= Rp
15% x Rp50.000.000
= Rp
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Rp600.000.000

5.000.000
7.500.000

30% x Rp500.000.000 = Rp150.000.000
								
Rp162.500.000
Pajak yang dapat dikreditkan = Rp6.500.000
PPh25 untuk masa bulan Maret sampai dengan Desember 2007
adalah:
(Rp162.500.000- Rp6.500.000) : 12= Rp13.000.000/bln
d. Karena PPh25 untuk masa bulan Maret sampai dengan Juli 2007
yang telah disetor masing-masing Rp10.000.000 maka atas
kekurangan masing-masing sebesar Rp3.000.000 harus disetor
dan terutang bunga sebesar:
a. Untuk masa Maret 2007 sebesar 2% perbulan dihitung sejak
16 April 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
b. Untuk masa April 2007 sebesar 2% perbulan dihitung sejak
16 Mei 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
c. Untuk masa Mei 2007 sebesar 2% perbulan dihitung sejak 16
Juni 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
d. Untuk masa Juni 2007 sebesar 2% perbulan dihitung sejak 16
Juli 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
e. Untuk masa Juli 2007 sebesar 2% perbulan dihitung sejak 16
Agustus 2007 sampai dengan tanggal penyetoran.
Contoh 6.7
Wajib pajak baru tidak menyelenggarakan pembukuan
Tuan Joko pada bulan Mei 2009 membuka usaha bengkel. Beliau
terdaftar sebagai wajib pajak pada bulan Juli 2009. Status Joko saat ini
adalah k/1 Berikut adalah peredaran usaha selama 3 bulan:
Mei
Juni
Juli 		

Rp10,000,000
Rp11,000,000
Rp13,000,000

Berapa besarnya PPh25 yang harus diangsur pada bulan Juli?
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Norma untuk usaha bengkel = 18.50%
Peredaran bruto dalam satu tahun 12 x Rp13,000,000 = Rp156.000.000
Penghasilan neto setahun 18.50% x Rp156,000,000 = Rp28.860.000
PTKP (k/1)							 											 Rp15.600.000
Penghasilan Kena Pajak = 					 						 Rp13.260.000
PPh terutang = 5% x Rp13.260.000 = Rp663.000
Angsuran pajak bulan Juli 2007 = 1/12 x Rp663.000
														 = Rp55.250
Angsuran tersebut harus disetor paling lambat tanggal 15 Agustus
2009 dan paling lambat harus dilaporkan pada tanggal 20 Agustus
2009 dengan menggunakan SPT masa PPh 25 dan dengan melampirkan
lembar ketiga dari Surat Setoran Pajak.
Contoh 6.8.
Wajib pajak baru menyelenggarakan pembukuan
PT Prima Jaya pada bulan Mei 2009 membuka usaha bengkel.
Beliau terdaftar sebagai wajib pajak pada 1 Februari 2009. Peredaran
bruto menurut pembukuan dalam bulan Februari 2009 sebesar
Rp75.000.000 dan penghasilan neto dapat dihitung berdasarkan
pembukuan sebesar Rp10.000.000
Berapa besarnya PPh25 pada 25 Februari 2009 adalah sebagai
berikut:
Penghasilan neto bulan Februari 2009 Rp10.000.000
Penghasilan neto disetahunkan Rp120.000.000
Pajak penghasilan terutang:
10% x Rp50.000.000 = Rp 5.000.000
15% x Rp50.000.000 = Rp 7.500.000
30% x Rp20.000.000 = Rp 6.000.000
										 Rp18.500.000
Besarnya angsuran PPh25 bulan Februari 2009:
Rp18.500.000 : 12= Rp1.541.667
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BAB VII

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 26

P

Ph26 merupakan pajak yang mengatur tentang pemotongan atas
penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima oleh
Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), baik orang pribadi maupun badan
selain BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan.
PPh26 terhutang pada akhir bulan terjadinya transaksi
pembayaran atau transaksi terhutangnya beban yang merupakan obyek
pemotongan PPh26. Jika wajib pajak yang memperoleh penghasilan
sudah terdaftar sebagai pembayar pajak dari negara yang memiliki
perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, maka
jika wajib pajak bersangkutan dapat menunjukkan Surat Keterangan
Domisili yang sah dan masih berlaku maka PPh26 disesuaikan dengan
perjanjian penghindaran pajak berganda. Dalam menghitung PPh26
beberapa hal yang perlu diidentifikasi adalah subyek pemotong,
subyek pemotongan PPh26, obyek PPh26, dan yang dikecualikan dari
obyek PPh26. PPh26 terhutang pada akhir bulan terjadinya transaksi
pembayaran atau transaksi terhutangnya beban yang merupakan obyek
pemotongan PPh26.Tarif PPh26 adalah tarif tunggal yaitu 20%.
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1. PEMOTONG PAJAK DAN SUBYEK PEMOTONGAN
PPh 26
1.
2.
3.
4.
5.

Pemotong PPh26 adalah sebagai berikut:
Badan Pemerintah.
Subyek pajak dalam negeri.
Penyelenggara Kegiatan.
Bentuk Usaha Tetap.
Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan
pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha
Tetap

Sedangkan subyek PPh26 adalah WPLN baik orang pribadi
maupun badan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dimana
penghasilan tersebut merupakan obyek pemotongan PPh26. Khusus
untuk BUT, pajak yang dikenakan PPh26 adalah penghasilan kena
pajak yang telah dikurangi dengan pajak dari kegiatan/usahanya di
Indonesia.

2. OBYEK PPh 26
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obyek yang dikenakan pemotongan PPh26 adalah:
Seluruh obyek PPh21 yang diterima oleh WPLN
Seluruh obyek PPh23 yang diterima oleh WPLN
Premi asuransi, termasuk premi reasuransi kepada perusahaan
asuransi di luar negeri.
Pembayaran jasa lain.
Penjualan harta di Indonesia
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak dari BUT di
Indonesia

3. DIKECUALIKAN DARI OBYEK PPh 26
Beberapa obyek pajak yang dikecualikan dari PPh26 adalah:
1. Badan-badan internasional yang ditetapkan oleh SK Menteri
Keuangan.
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2. BUT yang penghasilan kena pajaknya setelah dikurangi pajak
penghasilan ditanamkan kembali di Indonesia, dengan beberapa
ketentutan:
a. BUT menanamkan kembali penghasilan kena pajaknya dalam
bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang berdomisili/
berdiri di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
b. Penanaman kembali dilakukan pada tahun berjalan atau
paling lambat tahun pajak berikutnya dari tahun pajak yang
diterima atau diperoleh penghasilan tersebut.
c. BUT bersangkutan tidak melakukan pengalihan atas
penanaman modal yang dilakukan tersebut sekurangkurangnya dalam jangka waktu 2 tahun setelah perusahaan
tempat dimana modal ditanamkan kembali dilakukan mulai
berproduksi komersial.

4. TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA
Tarif PPh26 adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yang
dapat berupa penghasilan bruto atau perkalian antara penghasilan
bruto dan perkiraan penghasilan neto. Pemotongan PPh 26 bersifat
final kecuali:
1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha penjualan
barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang
dijalankan BUT di Indonesia.
2. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dalam PPh 26 yang
diterima kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara
BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan
yang dimaksud.
3. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi WP
dalam negeri atau BUT.
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Berikut adalah rincian tarif dan penerapannya:
4.1 Atas penghasilan berupa:
a. Deviden
b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
jaminan pengembalian utang
c. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta.
d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
e. Hadiah dan penghargaan
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
Dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah penghasilan
bruto:
PPh pasal 26 = Penghasilan bruto x 20%
4.2. Atas penghasilan yang berupa:
a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
b. Premi asransi, termasuk premi reasuransi
PPh pasal 26 = (Penghasilan bruto x perkiraan penghasilan
neto) x 20%
Adapun besarnya perkiraan penghasilan neto diatur lebih lanjut
sebagai berikut:
a. Premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi
yang berkedudukan di luar negeri baik secara langsung maupun
melalui pialang, maka besarnya perkiraan penghasilan neto adalah
50% dari jumlah premi yang dibayarkan (penghasilan bruto).
b. Premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang
berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar
negeri baik secara langsung maupun melalui pialang maka
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c.

besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 10% dari jumlah
premi yang dibayarkan (penghasilan bruto).
Premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang
berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar
negeri baik secara langsung maupun melalui pialang maka
besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 5% dari jumlah premi
yang dibayarkan (penghasilan bruto).

4.3. Atas PKP sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT di
Indonesia, kecuali ditanamkan kembali ke Indonesia, dikenakan
tarif pemotongan 20%.
Penanaman kembali tersebut harus memenuhi ketiga syarat
berikut:
g. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal
pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia
sebagai pendiri atau peserta pendiri.
h. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau
selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya.
i. Tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurangkurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan
tempat penanaman dilakukkan berproduksi komersial.
PPh pasal 26 = ( PKP – PPh terutang) x 20%
Untuk PPh 26, penghasilan yang diterima dalam mata uang asing
dihitung berdasar kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

5. SANKSI PERPAJAKAN DALAM PPh 26
Sanksi perpajakan dalam PPh26 akan dikenakan kepada pemotong
PPh26 yang lalai dalam melaksanakan pemotongan PPh26. Sanksi
yang diberlakukan meliputi:
1. Terlambat setor, jika pemotong terlambat menyetorkan pajak yang
dipotong maka akan dikenakan denda berupa bunga 2% perbulan
sejak saat terhutang sampai dengan dilakukannya penyetoran.
Pajak Penghasilan Pasal 26
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2. Terlambat lapor, jika pemotong terlambat melaporkan pajak
yang telah disetor maka akan dikenakan sanksi berupa denda
administratif sebesar Rp50.000.
3. Tidak menyetorkan PPh26 yang telah dipotong, jika pemotong
tidak menyetorkan PPh26 yang telah dipotong maka akan
dikenakan pokok pajak ditambah dengan:
a. Sanksi berupa bunga 2% perbulan dari pokok pajak yang
terhutang.
b. Sanksi berupa denda sebesar 100% dari pokok pajak yang
terhutang jika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Tegoran.

6. SIFAT PEMOTONGAN PPh 26
Pemotongan PPh26 ada yang bersifat final dan tidak final.
Adapun pemotongan yang bersifat tidak final adalah yang berasal dari
penghasilan berikut ini:
a. Penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan,
penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis
dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di
Indonesia.
b. Penghasilan yang berupa deviden; bunga termasuk premium,
diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian
utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan,
dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran
berkala lainnya, yang diperoleh oleh kantor pusat, dengan
memenuhi syarat yaitu memiliki hubungan efektif antara bentuk
BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan
tersebut.
c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau
badan luar negeri yang merubah statusnya menjadi wajib pajak
dalam negeri atau BUT.
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7. PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh 26
1. PPh26 yang telah dipotong harus disetorkan paling lambat tanggal
10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
2. Pemotong PPh26 diwajibkan menyampaikan SPT masa paling
lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
3. Pemotong PPh26 harus memberikan tanda bukti pemotongan
PPh26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar
pajak penghasilan yang dipotong.
4. Pemotongan PPh26 atas penghasilan kena pajak sesudah
dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, terutang dan harus
dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun
pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT tahunan
disampaikan. Tetapi jika BUT meminta perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT tahunan, maka pemotongan PPh26 berdasarkan
penghitungan sementara terutang pajak dan harus dibayar lunas
pada saat surat permohonan perpanjangan disampaikan, akan
tetapi tidak melampaui tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun
pajak atau bagian tahun pajak berakhir.
Contoh 7.1
Nazzrudin adalah atlet yang berasal dari Malaysia. Pada bulan
Septermber 2009 mengikuti lomba sepeda di Indonesia dan merebut
hadiah sebesar Rp100.000.000.
Maka PPh26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di
Indonesia adalah:
20% x Rp100.000.000 = Rp20.000.000
Contoh 7.2
Hardy Lie warga negara Taiwan menikah dan memiliki 2 anak bekerja
sebagai konsultan di PT Indonesia Raya dengan gaji sebulan US$10.000.
Hardy Lie mulai bekerja pada tanggal 5 Oktober 2008 dan akan berakhir
pada 1 Juli 2009 (berada di Indonesia kurang dari 183 hari). Kurs yang
berlaku pada bulan Oktober saat itu adalah Rp9.700 untuk US$1.
Pajak Penghasilan Pasal 26
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Maka PPh26 yang dipotong oleh PT Indonesia Raya untuk Lee
Yuan pada bulan Oktober 2008 adalah sebagai berikut:
20% x Rp9.700 xUS10.000 = Rp19.400.000
Contoh 7.3
PT Indah Perkasa mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di
Indonesia PT Asuransi Emas dengan membayar premi asuransi sebesar
Rp2.000.000.000. Kemudian PT Asuransi Emas mereasuransikan
sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar
negeri dengan membayar premi sebesar Rp1.000.000.000.
Maka besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi di
luar negeri adalah: 10% x Rp1.000.000.000= Rp100.000.000
PPh26 yang wajib dipotong oleh PT Asuransi Griya adalah: 20% x
Rp100.000.000= Rp20.000.000
Contoh 7.4
PT Indah Terus mengasuransikan kantornya kepada perusahaan
asuransi di luar negeri dengan membayar premi asuransi sebesar
Rp2.000.000.000. Maka besarnya perkiraan penghasilan neto
perusahaan asuransi di luar negeri adalah:		
50% x Rp2.000.000.000 = Rp1.000.000.000
PPh26 yang wajib dipotong oleh PT Indah Terus adalah: 20% x
Rp1.000.000.000= Rp200.000.000
Contoh 7.5:
Sebuah BUT di Indonesia pada tahun 2009 memperoleh
penghasilan kena pajak sebesar Rp20.000.000.000.
Penghasilan kena pajak									 Rp20.000.000.000
PPh terutang: 28% x Rp20.000.000.000 = Rp 5.600.000.000
Dasar pengenaan untuk PPh 26					 Rp14.400.000.000
PPh 26 : 20% x Rp14.400.000.000= Rp2.880.000.000
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GLOSARIUM

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya.
Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun
Pajak.
Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya
dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan
barang tidak berwujud.
Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang sebagaimana dimaksud pada
huruf b sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan
pajak berdasarkan undang-undang
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya
berlaku peraturan perundang-undangan pabean
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Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian yang
diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual atau pemberi Jasa
atau Nilai Impor yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak
yang terhutang
Ekspor adalah semua kegiatan mengeluarkan barang dari dalam
Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean
Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada
saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada
saat impor Barang Kena Pajak
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
Barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang- undang
ini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan harga
Barang yang dikembalikan
Impor adalah semua kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah
Paben ke dalam Daerah Pabean
Jasa adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan
suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai
Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang
dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM
Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam
Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan
tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau
dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
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Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang
telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1
(satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu
bulan takwim, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah
bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang
baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat, memasak,
merakit, mencampur, mengemas, membotolkan, dan menambang
atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan itu.
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta eksportir.
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar panghitungan
bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean, untuk Impor
Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut
undang-undang ini
Nilai lain merupakan dasar pengenaan pajak untuk penyerahan BKP
atau JKP tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh
Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang
Glosarium
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Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan
Nilai. Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak inilah yang
dinamakan Pajak Keluaran.
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak pada waktu pembelian Barang Kena Pajak,
penerimaan Jasa Kena Pajak, atau impor Barang Kena Pajak. Penerima
Jasa atau Importir wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan
menerima bukti pungutan pajak pada saat menerima Penyerahan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat Impor Barang
Kena Pajak. Pajak yang dibayar inilah yang dinamakan Pajak Masukan.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi
yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh
penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak
dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
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Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiranlampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya.
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan
Jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini
dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
Daerah Pabean.
Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang dalam jangka waktu satu
tahun buku menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih
dari Rp.600.000.000 (sesuai dengan KMK 571/KMK.03/2003 tanggal
29-12-2003)
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud
pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan
atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih
untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual barang
tanpa mengubah bentuk atau sifatnya
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
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Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan
Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Nihil.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

210

Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek
pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban,
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu
Masa Pajak.
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk
suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik
Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran
lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu.
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LAMPIRAN 1
DAFTAR NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WPOP
Jenis Usaha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Apotik
Angkutan jalan raya
Bengkel
Biro perjalanan
Dagang alat pertanian
Dagang ATK
Dagang minyak goreng
Dagang perabot rumah tangga
Dokter hewan
Dokter praktek
Honor (40% x 15%)
Hotel/penginapan
Industri barang perhiasan, tukang emas
Industri es
Industri mebel
Industri semen
Industri tekstil dan pakaian jadi
Jasa binatu
Jasa fotokopi
Jasa foto studio
Jasa hiburan dan kebudayaan
Jasa hukum dan notaris
Jasa kebersihan
Jasa kesehatan
Jasa komunikasi, wartel, dan radio

Norma
20%
12,5%
17,5%
34%
8%
8%
5,5%
8%
20%
40%
6%
18%
10%
15%
12,5%
15,5%
12,5%
42,5%
35,5%
35%
31,5%
63,5%
42,5%
35%
12%
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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Jasa penjahit
Jasa salon
Jual beli emas
Notaris
Dagang onderdil
Dagang pakan ternak
Pedagang eceran barang bangunan
Pedagang eceran barang kelontong
Pedagang eceran hasil bumi
Pedagang eceran meubel
Pedagang eceran obat-obatan
Pedagang pakaian jadi
Pekerjaan bebas bidang medis
Penggilingan padi
Percetakan
Peternakan
Rumah makan
Selepan padi, pengupasan hasil pertanian, dll yang
sejenis
Service elektro
Tambak
Tanah (jual)
Tanah (sewa)
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35%
27%
10%
63,5%
8%
8%
8%
8%
5%
8%
8%
8%
27%
8,5%
12%
9%
18%
8,5%
17,5%
26%
5%
10%
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