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Pajak Penghasilan Umum 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

Adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut: 

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

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

orang pribadi; 

2. penghasilan berupa hadiah undian; 

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

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan 

modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 

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

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

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

Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) 

1. Koperasi; 

2. Penyelenggara kegiatan; 

3. Otoritas bursa; dan 

4. Bendaharawan; 

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) 

1. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, 

dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 

pribadi; 

2. Penerima hadiah undian; 

3. Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan 

4. Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan; 

Lain-Lain 

1. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final; 

2. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan; 

3. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset 

usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final; 

PPh atas Bunga Obligasi 

Dasar Hukum 

1. PP 16 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang PPh atas penghasilan berupa 

bunga obligasi 
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2. PMK-85/PMK.03/2011(berlaku sejak 23 Mei 2011) tentang tata cara pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi 

3. PMK-07/PMK.11/2012 (berlaku setelah 20 hari terhitung sejak tanggal diundangkan 

PMK ini) tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 

tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi 

Definisi 

1. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 

(dua belas) bulan. 

2. Bunga/diskonto Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang 

Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto. 

3. Bunga obligasi adalah jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. 

4. Diskonto obligasi dengan kupon (tingkat bunga) adalah selisih lebih harga jual atau 

nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. 

5. Diskonto obligasi tanpa bunga adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas 

harga perolehan obligasi. 

Pemotong  

1. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga 

dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo 

Bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat 

jatuh tempo Obligasi; dan/atau 

2. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, 
atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi. 

Pemotong, Objek PPh, dan Tarif atas Bunga Obligasi 

Pemotong Objek Pemotongan 
Saat 

Pemotongan 
Tarif 

Penerbit obligasi atau 

custodian selaku agen 

pembayaran yang 

ditunjuk 

Bunga (jumlah bruto 

bunga sesuai dengan 

masa kepemilikan 

obligasi) dan/atau 

diskonto (selisih lebih 

harga jual atau nilai 

nominal di atas harga 

perolehan obligasi, tidak 

termasuk bunga berjalan) 

yang diterima pemegang 

obligasi dengan kupon 

Jatuh Tempo 

Bunga 

Obligasi 

Jika Penerima Obligasi 

adalah: 

 WPDN/BUT : 

15% 

 WPLN: 20% atau 

sesuai dengan 

Tax Treaty 

  Diskonto (selisih lebih 

harga jual atau nilai 

nominal di atas harga 

Jatuh Tempo 

Obligasi 
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perolehan obligasi) yang 

diterima pemegang 

obligasi tanpa bunga 

Perusahaan efek, dealer, 

atau bank selaku 

pedagang perantara 

dan/atau pembeli 

Bunga (jumlah bruto 

bunga sesuai dengan 

masa kepemilikan 

obligasi) dan diskonto 

(selisih lebih harga jual 

atau nilai nominal di atas 

harga perolehan obligasi, 

tidak termasuk bunga 

berjalan) yang diterima 

penjual obligasi 

Saat 

Transaksi 
  

Perusahaan efek, dealer, 

bank, dana pensiun, dan 

reksadana,selaku pembeli 

Obligasi langsung tanpa 

melalui perantara. (Pasal 

4 ayat (1) huruf c PMK 

85/PMK.03/2011) 

Bunga dan/atau diskonto 

Obligasi yang diterima 

atau diperoleh penjual 

Obligasi. 

Saat 

Transaksi 
  

 

 

Tambahan dalam PMK-85/PMK.03/2011yang berlaku sejak 23 Mei 2011: 

Kondisi 

Transaksi 
  Pemotong 

Pihak 

yang 

dipotong 

Saat Pemotongan 

Penjualan 

obligasi secara 

langsung tanpa 

perantara kepada 

pihak selain 

pemotong 

Jika ada pencatatan 

mutasi kepemilikan 

obligasi 

Kustodian atau 

sub-registry 

(selaku pihak yang 

mencatat mutasi 

hak kepemilikan 

obligasi) 

Penjual 

obligasi 

sebelum mutasi hak 

kepemilikan dilakukan 

Jika penjualan 

obligasi hanya atas 

unjuk (tidak 

memerlukan 

pencatatan mutasi 

hak kepemilikan 

obligasi) 

Penerbit obligasi 

(emiten) atau 

kustodian yang 

ditunjuk sebagai 

agen pembayaran 

Pembeli/ 

pemegang 

obligasi 

untuk bunga: saat jatuh 

tempo bunga, dihitung 

berdasarkan masa 

kepemilikan penuh 

sejak tanggal jatuh 

tempo bunga berakhir. 

untuk diskonto: saat 

jatuh tempo obligasi, 
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dihitung berdasarkan 

masa kepemilikan 

penuh sejak tanggal 

penerbitan perdana 

obligasi. 

 Dalam hal dapat dibuktikan bahwa penjual Obligasi atas unjuk adalah pihak yang tidak 

diberlakukan pemotongan PPh atau pihak lain yang telah dikenakan pemotongan PPh, 

pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas bunga pada saat jatuh tempo 

bunga atau diskonto pada saat jatuh tempo Obligasi, dihitung berdasarkan masa 

kepemilikan penuh dikurangi dengan masa kepemilikan penjual Obligasi tersebut. 

 

Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang 

diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak 

reksadana yang terdaftar pada Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan 

Tarif 

2009 s.d. 2010 2011 s.d. 2013 2014 dst. 

0% 5% 15% 

 

Bunga Obligasi Yang Tidak Dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) 

Yaitu apabila penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah: 

1. WP dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 

(3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK 

2. WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia    

 

Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI 

Dasar Hukum 

 PP 131 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PPh atas bunga deposito dan 

tabungan serta diskonto SBI 

 KMK-51/KMK.04/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang pemotongan PPh atas 

bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI 

 SE-01/PJ.43/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PP 131 Tahun 2000 
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Objek PPh Final 

 Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 

Indonesia termasuk bungayang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang 

ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 

Definisi 

1. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito 

berjangka, sertifikat deposito dan "deposit on call" baik dalam mata uang rupiah maupun 

dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.  

2. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang 

penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-

masing bank.  

Pemotong 

1. Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

2. cabang bank luar negeri di Indonesia 

3. Bank Indonesia 

Tarif 

1. Untuk WPDN dan BUT : 20% dari jumlah bruto, 

2. Untuk WPLN : 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan P3B yang berlaku 

Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Tidak 

Dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

1. Orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) 

tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.  

o OP ini dapat mengajukan restitusi atas pajak yang telah dipotong oleh pemotong. 

(Pasal 2 ayat 4 kmk 51/kmk.04/2001) 

2. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang 

jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 

7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 

3. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau 

cabang bank luar negeri di Indonesia 

4. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau 

diperoleh Dana Pensiunyang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 

sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.  

o Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini dapat diberikan 

berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas 

bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang 
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diterbitkan oleh KPP tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar. Silahkan 

baca PER-160/PJ/2005. 

5. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah 

sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat 

sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk 

dihuni sendiri 

Peraturan Tentang Sertifikat Bank Indonesia 

1. Dana Pensiun dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak 

lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh 

Menteri Keuangan, wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank 

Indonesia tersebut (wajib memotong PPh atas selisih antara nilai nominal dengan harga 

jualnya) 

2. Jika pihak lain menjual kembali SBI tersebut, maka selisih antara nilai nominal dengan 

harga jualnya merupakan keuntungan karena pengalihan harta yang tidak perlu dipotong 

PPh, namun wajib dilaporkan di SPT Tahunan. 

Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan Koperasi 

Dasar Hukum 

1. PP 15 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang PPh atas bunga simpanan yang 

dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi 

2. PMK-112/PMK.03/2010 (berlaku sejak 14 Juni 2010) tentang Tata Cara Pemotongan, 

Penyetoran, dan Pelaporan atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada 

anggota koperasi Orang Pribadi 

Tarif 

1. 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp.240.000,00 per bulan 

2. 10% untuk jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 

Rp.240.000,00 per bulan 

Saat Terutang dan Saat Pemotongan Oleh Koperasi 

1. Yaitu Saat Pembayaran (pasal 3 PMK-112/PMK.03/2010) 

2. Koperasi Wajib membuat Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) termasuk penghasilan dari 

bunga simpanan yang dikenakan tarif 0%. 

Saat Penyetoran dan Pelaporan 

1. Saat Penyetoran : Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 

2. Saat Pelaporan : Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir 

3. Formulir Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ada di PER-53/PJ/2009 
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Pajak Penghasilan Pasal 15 

Norma Perhitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang 

tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri 

keuangan. 

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak 

tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi 

luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, 

perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah ("build, operate, and 

transfer") 

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi 

golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis, atau sesuai dengan 

kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi 

wewenang untuk menetapkan Norma Perhitungan Khusus guna menghitung besarnya 

penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut. 

Tabel Tarif PPh Pasal 15 

No Uraian Tarif x DPP Penyetoran & Pelaporan Dasar Hukum 

1 Charter 

Penerbangan 

Dalam Negeri 

1,8%x Peredaran Bruto yang 

diterima berdasarkan 

perjanjian charter. 

TIDAK FINAL 

Disetor oleh pemotong 

paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

Setor dengan menggunakan 

SSP, dengan: 

KAP: 411129, 

KJS: 101 

Dilaporkan dalam SPT Masa 

PPh Pasal 15, dilaporkan 

paling lambat tanggal 20 

bulan berikutnya. 

 KMK 

475/KMK.04/1996 

 SE 35/PJ.4/1996 

2 Perusahaan 

Pelayaran 

Dalam Negeri 

  

1,2% x Peredaran bruto 

FINAL 

Disetor oleh pemotong: 
disetor paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya. 

Disetor sendiri:disetor paling 

lambat tanggal 15 bulan 

berikutnya 

Setor dengan menggunakan 

 KMK 

416/KMK.04/1996 

 SE 29/PJ.4/1996 
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SSP, dengan: 

KAP: 411128 

KJS: 410 

Dilaporkan dalam SPT Masa 

PPh Pasal 15, dilaporkan 

paling lambat tanggal 20 

bulan berikutnya. 

3 Perusahaan 

pelayaran dan 

penerbangan 

Luar Negeri 

  

2,64% x Peredaran Bruto 

FINAL 

Disetor oleh 

pemotong:disetor paling 

lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

Disetor sendiri:disetor paling 

lambat tanggal 15 bulan 

berikutnya 

Setor dengan menggunakan 

SSP, dengan: 

KAP: 411128, 

KJS: 411 

Dilaporkan dalam SPT Masa 

PPh Pasal 15, dilaporkan 

paling lambat tanggal 20 

bulan berikutnya. 

 KMK 

417/KMK.04/1996 

 SE 32/PJ.4/1996 

4  WPLN yang 

mempunyai 

kantor 

perwakilan 

dagang di 

Indonesia 

  

Untuk negara yang tidak ada 

P3B dengan Indonesia: 

0,44% x nilai ekspor bruto 

Penghasilan neto                   

= 1% x nilai ekspor bruto 

Untuk negara yang 

mempunyai P3B dengan 

Indonesia: 

disesuaikan dengan tarif P3B, 

untuk contoh penghitungan 

lihat di SE 2/PJ.03/2008. 

Disetor sendiri paling 

lambattanggal 15 bulan 

berikutnya setelah bulan 

diterima penghasilan. 

Disetor dengan 

menggunakan SSP dengan: 

KAP: 411128 

KJS: 413 

Dilaporkan paling lambat 

tanggal 20bulan berikutnya 

dengan menggunakan 

Formulir dalam Lampiran 

 KMK 

634/KMK.04/1994

, berlaku mulai 1 

Januari 1995 

 KEP 

667/PJ/2001,berlak

u mulai 29 Oktober 

2001 

 SE 2/PJ.03/2008, 

ditetapkan tgl 31 

Juli 2008. 
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FINAL 

     

I KEP 667/PJ./2001 dan 

dilampiri SSP lembar ke-3. 

5 WP yang 

melakukan 

kegiatan usaha 

jasa maklon 

(Contract 

Manufacturing) 

Internasional di 

bidang 

produksi 

mainan anak-

anak. 

  

7% x tarif tertinggi Pasal 17 

ayat (1) huruf b UU PPh x 

total biaya pembuatan atau 

perakitan barang tidak 

termasuk biaya pemakaian 

bahan baku (direct 

materials). 

Didalam SE 02/PJ.31/2003 

disebutkan: 

7% x 30% x total biaya 

pembuatan atau perakitan 

barang tidak termasuk biaya 

pemakaian bahan baku 

(direct materials). 

FINAL 

berlaku sejak 1 Januari 

2003 

Disetor dengan 

menggunakan SSP PPh Final 

paling lambat tgl 15 bulan 

berikutnya. 

KAP: 411128 

KJS: 499 (krn tdk ada 

disebutkan secara spesifik ttg 

jasa maklon ini) 

Dilaporkan paling lambat tgl 

20 bulan berikutnya. Tetapi 

tidak ada formulir khusus utk 

pelaporannya. 

 KMK 

543/KMK.03/2

002 

 SE 

02/PJ.31/2003 

 

Pajak Penghasilan PPh 22 

Pengertian 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: 

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-

lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 

2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan 

di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 

3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang; 

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang 

melakukan pembayaran, atas pembelian barang; 
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3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari 

belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut 

pada angka 4; 

4. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik 

(BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara 

(PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank 

BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN 

maupun dari non APBN; 

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, 

industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, 

atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 

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

minyak, gas, dan pelumas. 

7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan 

perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk 

keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. 

8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

Tarif PPh Pasal 22 

1. Atas impor : 

a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) 

dari nilai impor; 

b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; 

c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. 

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, 

BUMN/BUMD (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% 

(satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. 

3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5) 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: 

a. Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) 

b. Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) 

c. Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) 

d. Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) 

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan 

bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: 

Catatan: 

Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat 

tidak final 

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang 

pengumpul (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7) ditetapkan sebesar 2,5 % 

dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 

6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai 

impor. 

7. Atas Penjualan 
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a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 

b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 

c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 

Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2. 

d. Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya 

lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2. 

e. 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 Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 

dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak 

termasuk PPN dan PPnBM. 

8. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22 

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 

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

perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas 

(SKB). 

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

dilaksanakan oleh DJBC. 

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

dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. 

4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya 

paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang 

terpecah-pecah. 

5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-

benda pos. 

6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas 

untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB. 

7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan 

Kas Negara. 

8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah 

diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat 

yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. 

Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22 

1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. 

Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang 

dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 

2. Atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4 ) 

terutang dan dipungut pada saat pembayaran; 

3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5) terutang 

dan dipungut pada saat penjualan; 
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4. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 6) 

dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order); 

5. Atas pembelian bahan-bahan (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7) terutang 

dan dipungut pada saat pembelian. 

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 

1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1) 

disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan 

Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor 

ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP 

secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak 

berakhir. 

2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk 

dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus 

dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP 

paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. 

3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2) 

disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau 

Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan 

barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu : 

a. lembar pertama untuk pembeli; 

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak; 

c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke 

KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir. 

4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 3) 

disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau 

Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. 

5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 4 ) 

disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau 

Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan 

menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua 

puluh) hari setelah masa pajak berakhir. 

6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 

butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang sangat mewah (Lihat Pemungut dan Objek 

PPh Pasal 22 butir 8) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau 

Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan 

menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 

20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. 

7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 

butir 6) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 

10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan 

bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu: 

a. lembar pertama untuk pembeli; 
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b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak; 

c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan. 

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling 

lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. 

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan 

dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan 

dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 

Dasar Hukum 

1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU 

Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas 

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

2. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 

2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun 

Berjalan 

3. PMK-251/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang Penghasilan atas Jasa 

Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman 

dan/ atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

4. PER-38/PJ./2009 (berlaku sejak 1 Juli 2009) tentang Bentuk Formulir Surat Setoran 

Pajak 

Objek PPh Pasal 23 

Objek PPh Pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang 

merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh WP OP DN maupun WP 

Badan DN dari pihak pembayar bunya yang merupakan pemotong PPh Pasal 23 

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang. 

 Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Premium 

merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. 

 Diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Diskonto 

merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. 

Bunga Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23 

1. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada Bank (karena dikecualikan dari pemotongan 

PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008) 

2. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi 

sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan (PMK-251/PMK.03/2008). (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 

23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008). Keterangan: 

a. Penghasilan yang dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan 

penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 

Pasal 23 adalah penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas 

penyaluran pinjaman dan/atau pemberian pinjaman (termasuk pembiayaan 

berbasis syariah) (Pasal 1 ayat (2) PMK-251/PMK.03/2008). 

b. Badan Usaha yang dimaksud terdiri dari: (Pasal 1 ayat (3) PMK-

251/PMK.03/2008).  

 Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha diluar Bank dan 

lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan 

kegiatan yang termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah 

memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan. 

 Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus 

didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional 

Madani. 

3. Bunga Deposito, Tabungan (yang didapatkan dari Bank), dan Diskonto SBI (karena 

termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2)) 

4. Bunga Obligasi (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2)) 

5. Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi (WP 

OP) (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2)) 

Tarif 

1. 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final 

2. Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh 

Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% 

daripada tarif yang seharusnya Pasal 23 ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008) 

Saat Terutang Atau Saat Pemotongan 

1. Saat Pemotongan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada 

akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; 

atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa 

yang terjadi terlebih dahulu. (PP 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) 

2. Saat Terutang : Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat 

pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo 

(seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur 

(seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). (Penjelasan 

PP 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" (seperti : untuk bunga atau sewa) adalah 

saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. 
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Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham 

1. Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk 

perseroan terbatas diperkenankan apabila: 

a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan 

berasal dari pihak lain; 

b. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah 

disetor seluruhnya; 

c. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan 

d. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan 

untuk kelangsungan usahanya. 

2. Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari 

pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan ini,maka atas pinjaman tersebut terutang 

bunga dengan tingkat suku bunga wajar. 

Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga wajar" adalah tingkat suku bunga yang berlaku yang 

ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman (best practice) jika transaksi 

dilakukan di antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh. 

 

Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan atu Bangunan 

Pengertian 

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari Persewaan tanah 

dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung 

perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang Pajak Penghasilan 

yang bersifat final. 

Yang tidak termasuk persewaan tanah dan atau bangunan yang terutang Pajak: 

Penghasilan yang bersifat final apabila persewaan kamar dan ruang rapat di hotel dan sejenisnya. 

Objek dan Tarif 

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% 

(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. 

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau 

terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah 

dan/atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya 

keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara 

terpisah maupun yang disatukan. 
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Pemotong PPh 

Pemotong PPh atas penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah : 

1. Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan, dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilian perusahaan 

luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka 

Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib 

memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan; 

2. Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yang 

tersebut pada butir 1 di atas, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri 

oleh pihak yang menyewakan. 

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan 

1. Saat Terutang 

PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat 

pembayaran atau terutangnya sewa. 

2. Penyetoran dan Pelaporan 

a. Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, 

penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan 

berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 

b. Untuk pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan 

Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-

lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau 

terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2). 

c. Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang 

menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos 

selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau 

terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 

d. Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya 

tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa 

dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2). 

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur 

termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari 

kerja berikutnya. 

 

Pajak Penghasilan atas Pengalihan Ha katas Tanah dan atau Bangunan 

Pengertian 
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Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas 

tanah dan atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (PPh). 

Pengalihan atas Tanah dan/atau Bangunan adalah: 

1. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, 

lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah; 

2. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati 

dengan Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk 

kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus; 

3. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada 

Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan 

persyaratan khusus. 

Pembayar atau Penyetor PPh 

1. Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan; 

2. Bendahara Pemerintah atau Pejabat yang melakukan pembayaran atau menyetujui tukar-

menukar. 

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, yayasan atau organisasi sejenis dan Wajib Pajak Badan baik 

merupakan usaha pokok maupun diluar usaha pokok yang mengalihkan hak atas tanah 

dan atau bangunan membayar PPh Final 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai 

pengalihan yaitu nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai 

Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan atau bangunan, kecuali: 

a. dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, adalah nilai berdasarkan keputusan 

pejabat yang bersangkutan; 

b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang, adalah nilai menurut 

risalah lelang. 

Dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, PPh Final 5% dipotong oleh Bendahara 

Pemerintah atau pejabat yang berwenang. 

NJOP adalah NJOP menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT PBB), atau dalam hal SPPT belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT 

tahun sebelumnya. 

Apabila tanah dan atau bangunan belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak, maka 

NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak setempat. 

2. Wajib Pajak yang usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan berupa 

pengalihan hak atas Rumah sederhana dan Rumah susun sederhana wajib membayar PPh 

Final 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan, yaitu nilai tertinggi antara nilai 
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berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan atau 

bangunan. 

Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran/Pemungutan PPh 

1. Hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada 

badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk 

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada 

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak 

yang bersangkutan, berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). 

2. Pengalihan hak yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecahpecah, oleh Orang Pribadi yang total 

penghasilannya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

3. Pengalihan hak kepada Pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan 

persyaratan khusus. 

4. Pengalihan hak sehubungan dengan warisan, berdasarkan SKB. 

5. Dalam rangka penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha dengan nilai buku, 

berdasarkan SKB. 

Tata Cara Penyetoran dan Pemungutan 

1. Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib menyetor sendiri PPh yang terutang ke Bank 

Persepsi atau Kantor Pos sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah 

lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak (SSP), dan pada SSP wajib dicantumkan: 

a. Nama, alamat dan NPWP pihak yang mengalihkan Orang Pribadi atau Badan 

yang bersangkutan. 

b. Lokasi tanah dan atau bangunan yang dialihkan 

c. Nama pembeli 

2. Orang Pribadi yang nilai pengalihan tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah) tetapi penghasilan lainnya dalam satu tahun melebihi PTKP, penyetoran PPh 

Final selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. 

3. Bendahara Pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang 

menyetujui tukar-menukar, memungut PPh yang terutang dan menyetorkannya ke Bank 

Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP sebelum pembayaran atau tukar-

menukar dilaksanakan kepada Orang Pribadi atau Badan. 

 

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI 

Pengertian 

1. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dipotong Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. 
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2. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang 

ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 

Objek dan Tarif 

Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar: 

1. 20% (duapuluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap (BUT). 

2. 20% (duapuluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri. 

Pemotong PPh 

Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah : 

1. Bank Pembayar Bunga; 

2. Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan Bank yang menjual kembali 

sertifikat BI (SBI) kepada pihak lain yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum 

disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong PPh atau diskonto 

SBI tersebut. 

Dikecualikan dari Pemotongan PPh 

1. Jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 (tujuh juta 

lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecahpecah. 

2. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau 

cabang Bank luar negeri di Indonesia. 

3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana 

Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya 

diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-

undang 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keterangan 

Bebas (SKB), yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun 

terdaftar. 

4. Bunga tabungan pada Bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan Rumah 

Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana; kavling siap bangun untuk Rumah Sederhana 

dan Rumah Sangat Sederhana atau Rumah Susun Sederhana sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, untuk dihuni sendiri. 

Ketentuan pada butir 3 dan 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri terkait. 

Batas waktu penyetoran PPh Terutang yaitu tanggal 10 bulan berikutnya untuk masa pajak yang 

bersangkutan dan pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya untuk masa pajak yang bersangkutan. 
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Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur 

termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari 

kerja berikutnya. 

Lain-Lain 

Orang pribadi subyek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahun pajak 

termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, atas pajak yang 

telah dipotong, dapat mengajukan permohonan pengembalian (Restitusi). 

Pajak Penghasilan atas Hadiah atau Penghargaan 

Pengertian 

1. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan 

melalui undian. 

2. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan 

melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. 

3. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan 

kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. 

4. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan 

tertentu. 

Pemotong PPh 

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah: 

1. Penyelenggara Undian; 

2. Pemberi Hadiah. 

Tarif 

1. Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah bruto 

hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final. 

2. Atas hadiah atau penghargaan, perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. dikenakan PPh pasal 21 sebesar tarif PPh pasal 17 Undang-undang PPh, bila 

penerima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 

b. dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (duapuluh persen) dan bersifat final dari 

jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran 

Pajak Berganda yang berlaku, bila penerima Wajib Pajak Luar Negeri selain 

BUT. 

c. dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan 

bruto, bila penerima Wajib Pajak badan. 
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Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan 

1. Saat terutang 

a. PPh atas hadiah dan penghargaan terutang pada akhir bulan dilakukannya 

pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi lebih 

dahulu. 

b. PPh dipotong oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) sebelum hadiah atau 

penghargaan diserahkan kepada yang berhak. 

c. Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas 

Hadiah atau Undian, rangkap 3 :  

 lembar ke-1 untuk penerima hadiah (Wajib Pajak); 

 lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak; 

 lembar ke-3 untuk Penyelenggara/ Pemotong. 

2. Penyetoran dan Pelaporan 

a. Penyelenggara undian atau penghargaan wajib:  

 menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan 

takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak (secara kolektif ) 

 menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan 

Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (duapuluh) bulan 

berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian 

tersebut. 

b. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan 

dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau 

pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Lain-Lain 

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalah hadiah 

langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau 

konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada 

saat pembelian barang atau jasa. 

Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi 

Pengertian 

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, 

layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan 

konstruksi; 

2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan 

dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, 

mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk 

mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 
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3. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang 

dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu 

mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. 

4. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang 

dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu 

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi 

bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi 

terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, 

pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model 

penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). 

5. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang 

dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu 

melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

sampai selesai dan diserahterimakan; 

6. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang 

memerlukan layanan jasa konstruksi; 

7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang 

kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana 

konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya; 

8. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa 

konstruksi secara keseluruhan; 

Subjek dan Objek Pajak 

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha di 

bidang jasa konstruksi. 

Tarif 

Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari jasa 

konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan sebagai berikut : 

Memiliki Klasifikasi Usaha 

Bentuk Pekerjaan Klasifikasi Usaha Tarif Sifat 

Pelaksanaan Konstruksi 
Kecil 2% (*) Final 

Menengah dan Besar 3% (*) Final 

Perencanaan dan Pengawasan Kecil, Menengah dan Besar 4% (*) Final 

Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha 

Bentuk Pekerjaan Tarif Sifat 

Pelaksanaan Konstruksi 4% (*) Final 

Perencanaan dan Pengawasan 6% (*) Final 
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(*) dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN 

Ketentuan ini berlaku 1 Agustus 2008, dalam hal : 

1. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau 

bagian dari kontrak tersebut dilakukan s.d tgl 31 Desember 2008 tunduk pada ketentuan 

lama; 

2. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau 

bagian dari kontrak tersebut setelah tgl 31 Desember 2008, maka : 

a. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa s.d 

31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan lama; 

b. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa 

setelah 31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan baru. 

Tata Cara Pemotongan 

1. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk 

usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan 

termin. 

2. Bila pengguna jasa adalah selain huruf a, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada 

saat pembayaran uang muka dan termin. 

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan 

1. Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka Pembayaran atau 

penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir; 

2. Dalam hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, 

maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan 

berikutnya setelah masa masa pajak berakhir; 

3. Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya 

melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 

hari setelah masa pajak berakhir. 

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan 

hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat 

dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Modal dan Penyerahan Jasa 

Pengertian 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 
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1. Pemotong PPh Pasal 23: 

a. badan pemerintah; 

b. Subjek Pajak badan dalam negeri; 

c. penyelenggaraan kegiatan; 

d. bentuk usaha tetap (BUT); 

e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; 

f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak. 

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: 

a. WP dalam negeri; 

b. BUT 

Tarif dan Objek PPh Pasal 23 

1. 15% dari jumlah bruto atas: 

a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, 

dan royalti; 

b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 

2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. 

3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa 

konsultan. 

4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu: 

a. Jasa penilai; 

b. Jasa Aktuaris; 

c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

d. Jasa perancang; 

e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT; 

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas; 

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

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

i. Jasa penebangan hutan 

j. Jasa pengolahan limbah 

k. Jasa penyedia tenaga kerja 

l. Jasa perantara dan/atau keagenan; 

m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI 

dan KPEI; 

n. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; 

o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

p. Jasa mixing film; 

q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan 

dan perbaikan; 

r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau 

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

bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi 
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s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, 

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

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

sebagai pengusaha konstruksi 

t. Jasa maklon 

u. Jasa penyelidikan dan keamanan; 

v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

w. Jasa pengepakan; 

x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang 

atau media lain untuk penyampaian informasi; 

y. Jasa pembasmian hama; 

z. Jasa kebersihan atau cleaning service; 

aa. Jasa katering atau tata boga. 

5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% ebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 

6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang 

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 

badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri 

atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: 

a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabayarkan oleh WP penyedia 

tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak 

dengan pengguna jasa; 

b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan 

faktur pembelian); 

c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya 

dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga 

disertai dengan perjanjian tertulis); 

d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran 

sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak 

ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah 

dibayarkan kepada pihak ketiga). 

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku: 

e. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; 

f. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan 

pajak yang bersifat final; 

Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah bruto tidak termasuk PPN 

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23: 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 
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3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP 

dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, 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, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor; 

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

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

kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 

d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 

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

yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. 

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk 

dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih 

dahulu. 

2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim 

berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 

3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari 

setelah Masa Pajak berakhir. 

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan 

hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan 

pada hari kerja berikutnya. 

Bukti Pemotong PPh Pasal 23 

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang 

Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23. 

 

 

Soal Latihan 

Jawablah soal-soal dibawah ini dan pilihlah salah satu alternative jawaban, secara  tepat 

dan disertai dasar pemikirannya. 

1. PT Java Dwiva mengimpor tepung terigu dan gandum produk Amerika seharga US$ 100.000 

dan US$ 80.000. Bea Masuk atas impor tersebut ditetapkan masing-masing 10% dan 5%. 

PPh Pasal 22 yang harus dibayar PT Java Dwiva atas impor gandum, seandainya kurs yang 

ditetapkan untuk saat itu US$ 1 = Rp.  9.000,- dan belum punya API adalah …. 
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a. Rp.   3.780.000,- 

b. Rp. 18.900.000,- 

c. Rp. 56.700.000,- 

d. a, b, dan c salah 

 

2. PT Parahyangan Airlines membayar tagihan kepada rekanannya yaitu CV Japati atas 

penyediaan jasa catering bagi penumpang pesawat. Tagihan total (diluar PPN) bulan Juni 

2008 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dimana didalamnya terdapat tagihan atas jasa catering 

sebesar Rp. 25.000.000,- dan sisanya adalah penggantian biaya material. 

PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Parahyangan Airlines adalah …. 

a. Rp.    375.000,- 

b. Rp. 1.500.000,- 

c. Rp. 3.000.000,- 

d. a, b, dan c salah 

 

3. Pada tanggal yang sama dengan soal no. 2, PT Parahyangan Airlines membayar tagihan 

kepada rekanannya yaitu PT Bersih Bersih atas penyediaan jasa kebersihan di kantornya, 

sebesar Rp. 110.000.000,-. Jumlah tagihan sudah termasuk PPN. 

PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Parahyangan Airlines adalah …. 

a. Rp. 4.500.000,- 

b. Rp. 1.500.000,- 

c. Rp. 3.000.000,- 

d. a, b, dan c salah 

 

4. PT KSJ adalah perusahaan yang didirikan awal tahun 2007 yang bergerak dalam industri dan 

eksportir kelapa sawit. PT KSJ telah ditunjuk sebagai Pemungut PPh 22 oleh KPP lokasi 

dimana ia terdaftar. Atas pembelian tandan buah segar (TBS) senilai Rp. 500.000.000,- dari 

petani kelapa sawit …. 

a. Dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp. 25.000.000,- 

b. Dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp.   2.500.000,- 

c. Dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp.   7.500.000,- 

d. Tidak dipungut PPh Pasal 22 

 

5. Pada bulan Agustus 2008, PT Harapan Jaya menandatangani kontrak untuk pembangunan 

gedung kesenian dengan PT Konstrux, sebuah perusahaan konstruksi yang memiliki 

kualifikasi menengah. Atas kontrak senilai Rp. 800.000.000,- dibayar di bulan September 

sebesar Rp. 700.000.000,- dan sisanya akan dibayar di tahun 2009. PPh terutang di bulan 

September …. 

a. Rp. 21.000.000 dan bersifat final 

b. Rp. 24.000.000 dan bersifat final 

c. Rp. 14.000.000 dan bersifat final 
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d. Rp. 14.000.000 dan bersifat tidak final 

 

6. PT Towcell adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha menyewakan tower (menara) 

untuk infrastruktur telekomunikasi. PT Sinyal Kwat menyewa tower untuk Base Transceiver 

Station (BTS) kepada PT Towcell dengan kontrak Rp. 200.000.000 setahun (diluar PPN). 

Atas transaksi ini …. 

a. Terutang PPh Final sebesar Rp.  20.000.000,- 

b. Terutang PPh 23 sebesar Rp.  20.000.000,- 

c. Terutang PPh Final sebesar Rp.   9.000.000,- 

d. Terutang PPh Pasal 23 sebesar Rp.  9.000.000,- 

 

7. Penyelenggara Bursa Efek, menyetor dan melapor PPh atas transaksi penjualan saham di 

bursa efek …. 

a. Menyetor selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan atas transaksi bulan sebelumnya 

dan melapor selambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran 

b. Menyetor selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan atas transaksi bulan sebelumnya 

dan melapor selambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran 

c. Menyetor selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi bulan sebelumnya 

dan melapor selambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran 

d. Selambat-lambatnya 7 hari setelah transaksi dan melapor selambatnya tanggal 20 bulan 

berikutnya 

 

8. PT MOTFILm (production house) menyewa sebuah kapal laut dari AAA (BUT perusahaan 

pelayaran luar negeri) dengan harga Rp. 500.000.000,-. Sistem penyewaan adalah bareboat 

charter (sewa kapal tanpa awak). PPh yang harus dipotong oleh PT MOFILm atas transaksi 

ini adalah …. 

a. PPh tidak final sebesar Rp. 22.500.000,- 

b. PPh final sebesar Rp. 22.500.000,- 

c. PPh tidak final sebesar Rp. 13.200.000,- 

d. PPh final sebesar Rp. 13.200.000,- 

 

9. Mr. Rius adalah pegawai Markeuzt Ltd. yang ditugaskan di Indonesia. Perusahaan jasa 

marketing di luar negeri ini mendapat proyek dari perusahaan Indonesia. Mr. Rius 

mengerjakan proyek tersebut di Indonesia dari tanggal 1 Maret sampai 31 Mei. Tidak ada Tax 

Treaty antara Indonesia dengan negara domisili Markeuzt Ltd. Atas pembayaran jasa untuk 

perusahaan luar negeri ini …. 

a. Terutang PPh Pasal 26 karena belum melewati 183 hari 

b. Terutang PPh Pasal 23 karena sudah terbentuk BUT 

c. Terutang PPh 21 karena yang mengerjakan adalah orang pribadi 

d. Hak pemajakan berada di luar negeri 
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10. Dalam rangka menyukseskan program pemerintah, PT. Aqua mengalihkan hak kepemilikan 

sebidang tanah kepada pemerintah. Nilai pengalihan hak tersebut berdasarkan keputusan 

pemerintah adalah Rp. 1 milyar. Di atas tanah ini rencananya akan dibangun rumah sakit 

untuk kepentingan masyarakat sekitar. Atas pengalihan tanah oleh PT Aqua …. 

a. PPh Final disetor sebesar Rp. 50.000.000,- 

b. Dipotong PPh oleh bendaharawan sebesar Rp. 50.000.000,- 

c. Dipungut PPh Pasal 22 oleh bendaharawan sebesar Rp. 15.000.000,- 

d. Tidak terutang PPh karena untuk kepentingan umum 

 

11. Dalam istilah kepelabuhan dikenal adanya istilah area lini 1 (satu) yaitu area atau dermaga di 

lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal. 

Sedangkan lini 2 (dua) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat 

penumpukan barang yang dipindahkan dari lini 1 (satu). Lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) berada 

di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemakaian gudang/lapangan 

ataupun ruang bangunan/gedung di area tersebut …. 

a. Terutang PPh final untuk lini satu dan dua 

b. Terutang PPh final untuk lini satu, tidak terutang PPh final untuk lini dua 

c. Terutang PPh final untuk lini dua, tidak terutang PPh final untuk lini satu 

d. Tidak terutang PPh final 

 

12. Koperasi Usaha Tani (KUT) “Mandiri” pada bulan Maret 2008 membayar bunga simpanan 

kepada anggotanya yaitu Tn. Anggoro sebesar Rp. 500.000,-. PPh yang harus dipotong KUT 

“Mandiri” jika koperasi tersebut belum ditunjuk sebagai pemotong pajak oleh KPP tempat ia 

terdaftar …. 

a. PPh Pasal 23 final sebesar 15% x 500.000,- 

b. PPh Pasal 23 final sebesar 15% x (500.000 – 240.000) 

c. Tidak dipotong PPh karena bunga simpanan koperasi dikecualikan dari pengenaan PPh 

Pasal 23 

d. Tidak dipotong PPh karena KUT “Mandiri” belum ditunjuk sebagai pemotong pajak 

 

13. PT AA memiliki hutang kepada PT BB dengan bunga 2% per bulan. Karena kesulitan 

likuiditas, PT AA tak sanggup membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Sesuai perjanjian, 

atas keterlambatan pembayaran hutang, PT AA harus membayar denda sebesar 1% dari 

pokok hutang, di luar bunga. Atas pembayaran denda keterlambatan bayar …. 

a. PT AA memotong PPh final sebesar 20% 

b. PT AA memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% 

c. PT AA memotong PPh Pasal 23 sebesar 10% 

d. PT AA tidak memotong pajak 

 

14. Pada suatu hari di bulan Mei 2008, Nyonya ST seorang pengusaha yang juga istri seorang 

walikota kehilangan kucing kesayangannya. Ia menggunakan jasa detektif swasta untuk 

menemukan kucing kesayangannya. Sang detektif berhasil menemukan kucing yang dicari 

dan mendapat imbalan sebesar Rp. 10.000.000,-. Berapa PPh Pasal 23 yang wajib dipotong 
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atas imbalan jika Nyonya ST memiliki NPWP sendiri dan perkiraan penghasilan neto untuk 

jasa penyelidikan dan keamanan adalah sebesar 20%? 

a. Rp. 300.000 

b. Rp. 200.000 

c. Rp. 100.000 

d. Tidak ada 

 

15. Pada tanggal 1 Juli 2007, Dana Pensiun Sejahtera Mandiri (Dana Pensiun yang telah 

disahkan Menkeu) menerima pelunasan bunga obligasi yang dimilikinya dari PT ABC, 

emiten yang menerbitkan obligasi di Bursa Efek. Berapa PPh final terutang atas transaksi ini 

bila nominal Rp. 12.000.000,- dan bunga fixed rate 15%? 

a. Rp. 360.000 

b. Rp. 306.000 

c. Rp. 603.000 

d. a, b, dan c salah 

 

 

***selesai*** 

 


