
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 9 
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 
PENDUDUK ASING 
 
 
NPWP BAGI WP ORANG PRIBADI PENDUDUK ASING 
 
 
 Orang pribadi yang diwajibkan sebagai Wajib Pajak di Indonesia adalah 
orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang 
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau 
orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan mempunyai 
niat untuk bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. 
  

Setiap penduduk yang berstatus Subyek Pajak Dalam Negeri (SPDN)  
wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila telah memenuhi 
syarat sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.161/PJ./2001, syarat 
tersebut menyatakan, bahwa setiap badan usaha dan orang pribadi yang telah 
memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), baik dari 
satu pemberi kerja (pekerjaan), maupun dari usaha dan lainnya, diwajibkan 
memiliki NPWP. Berdasarkan SE-06/PJ.9/2001, kewajiban memiliki NPWP 
berlaku juga bagi Orang Asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari 
dalam jangka waktu 12 bulan, yang artinya telah berubah status menjadi 
SPDN. 
  

Kewajiban NPWP mendorong partisipasi rakyat untuk berperan aktif 
dalam menghitung sendiri jumlah pajaknya, menyetor ke kas negara melalui 
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bank persepsi / kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP). Jika Wajib Pajak tidak dapat menjalankan sebagaimana mestinya, 
maka ia akan dikenakan sanksi berupa denda, bunga, kenaikan bahkan pidana 
di bidang perpajakan. 
 
 Penghitungan PPh terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk 
Asing adalah sbb : 
1. Penghasilan yang berasal dari usaha; 
2. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan; 
3. Penghasilan sehubungan dengan permodalan; 
4. Penghasilan sehubungan dengan tenaga ahli; 
5. Penghasilan sehubungan dengan kegiatan; 
6. Penghasilan sehubungan dengan hiburan atau presenter. 
 
 Dalam Bab ini, ditulis tentang kewajiban penduduk asing yang harus 
menghitung kewajiban perpajakan di Indonesia, apabila mereka telah memiliki 
NPWP dan harus mengisi SPT Tahunan. 
 
PRINSIP DASAR DALAM MEMAHAMI PPH ORANG PRIBADI 

 
Penghasilan dan Pengertian Pajak Penghasilan 
 Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia 
atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, termasuk atas penghasilan yang diterima oleh penduduk asing. 
 Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini menentukan bahwa tidak semua 
penghasilan wajib dikenakan pajak. Oleh karena itu untuk mempermudah 
dalam memahami Penghasilan apa saja yang dikenakan pajak, maka terlebih 
dahulu kita memahami hal yang lebih spesifik yaitu penghasilan yang tidak 
dikenakan pajak atau lebih dikenal dengan bukan Obyek Pajak. Selebihnya 
merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (Obyek Pajak). 

 Penghasilan yang bukan Obyek Pajak bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu : 

 Bantuan atau sumbangan sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, 
hubungan usaha, hubungan kepemilikan, hubungan penguasaan antara 
pihak-pihak yang bersangkutan. 
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 Hibah yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat 
dan pengusaha kecil yaitu pengusaha yang nilai aktivanya tidak termasuk 
tanah bangunan tidak lebih dari Rp.  600.000.000 sebagaimana dimaksud 
dalam Keputusan Menteri Keuangan No.604/KMK.04/1994, sepanjang 
tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan 
kepemilikan, hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  

 Warisan.  
 Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 
Wajib Pajak atau Pemerintah dan yang sejenis lainnya.  

 Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari 
perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi : kesehatan, 
kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan bea siswa.  

 Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
Firma dan Kongsi.  

 Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada 
pemerintah untuk kepentingan umum. (Diatur dalam PP 48 tahun 1994 Jo. 
PP 27 tahun 1996 Jo. PP 79 tahun 1999).  

 Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi. 
 

Selain dari penghasilan yang bukan Obyek Pajak berarti merupakan 
penghasilan yang Obyek Pajak, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-
undang Pajak Penghasilan antara lain :  

 Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan atau  jasa 
antara lain; gaji, upah, tunjangan , honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, 
uang pensiun, imbalan lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 

 
Uraian 

Bersifat Final  
(Lampiran SPT 1770 - III) 

Tidak Final  
(Lampiran SPT 1770 - I) 
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 Gaji, upah, 
tunjangan, 
Honorarium, komisi, 
bonus, uang pensiun, 
uang penggantian, 
uang lembur.  

 Dikenakan pajak saat 
menerima gaji dll, dan 
akan diperhitungkan 
sebagai kredit pajak 
PPh Pasal 21 di akhir 
tahun pajak artinya 
gaji, biaya dan 
pajaknya akan 
diperhitungkan dalam 
menghitung kewajiban 
PPh terutang orang 
pribadi pada akhir 
tahun pajak.  

2 Pesangon, JHT yang 
dibayar sekaligus, 
Tebusan pensiun 
yang dibayar 
sekaligus. 
(Berdasarkan PP 149 
tahun 2000) 
 

Final PPh Pasal 21, artinya 
penghasilan, biaya dan 
pajak yang terkait dengan 
pesangon, JHT sekaligus, 
Tebusan pensiun yang 
diterima sekaligus, tidak 
perlu diperhitungkan 
kembali dalam akhir tahun 
pajak SPT 1770. 

 

 

 Hadiah dari undian dan hadiah perlombaan, pekerjaan atau kegiatan, dan 
penghargaan yang diterima oleh WP Orang Pribadi. 
 

 
No 

 
Uraian 

Bersifat Final  
(Lampiran SPT 1770 - III) 

Tidak Final  
(Lampiran SPT 1770 - I) 

1 Hadiah Undian 
(Berdasarkan PP.132 
tahun 2000) 

Final PPh Pasal 4 ayat 2, 
dan dikenakan tarif 25% x  
Jumlah hadiah, jika dalam 
bentuk barang, maka 
ditentukan dulu nilai 
pasarnya. 

 

2 Hadiah Perlombaan  
diatur dalam Kep-
DJP No.395/Pj./2001 

 Dikenakan langsung 
tarif pasal 17, tanpa 
ada biaya jabatan dan 
PTKP saat menerima 
hadiah, dan akan 
diperhitungkan 
sebagai kredit pajak 
PPh Pasal 21 di akhir 
tahun pajak 
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 Laba usaha 
 

 
No 

 
Uraian 

Bersifat Final  
(Lampiran SPT 1770 - III) 

Tidak Final  
(Lampiran SPT 1770 - I) 

1 Laba yang diperoleh 
dari hasil penjualan 
usaha, baik 
menggunakan 
metode pembukuan 
atau  
norma penghitungan 
  

 Tidak final, artinya 
akan dihitung 
penghasilannya pada 
akhir tahun pajak dan 
digabung terlebih 
dahulu dengan 
pendapatan diluar 
usaha untuk 
menentukan jumlah 
PPh terutang pada 
akhir tahun pajak. 

 
 Keuntungan karena penjualan harta atau pengalihan harta termasuk : 

1. Keuntungan karena Pengganti saham atau Penyertaan  modal; 
2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan 

anggota; 
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,  pemekaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha; 
4. Hibah, bantuan, sumbangan kepada keluarga, badan keagamaan, sosial, 

pengusaha kecil, jika transaksi tersebut ada hubungan usaha. 
 

 
No 

 
Uraian 

Bersifat Final  
(Lampiran SPT 1770 - III) 

Tidak Final  
(Lampiran SPT 1770 - 

I) 
1 Penjualan Tanah dan 

bangunan (diatur 
dalam PP 48 tahun 
1994, PP 27 tahun 
1996 dan PP 79 
tahun 1999) 

Final PPh Pasal 4 ayat 2, 
dan dikenakan tarif 5% x  
Nilai tertinggi antara NJOP 
dibandingkan dengan harga 
jual, batasan dikenakan 
pajak 5% adalah jika 
terjadi penjualan senilai  
Rp. .60.000.000 keatas dan  
tidak teRp. ecah-pecah. 
Jika dibawah Rp. 
.60.000.000 maka 
ditentukan pada SPT akhir 
tahun pajak , Jika terdapat 
PPh terutang, maka 
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dikenakan PPh 5% Final 
dari Nilai Jual. 

2 Penjualan Aktiva 
selain tanah dan atau 
bangunan 

 Tidak dikenakan pajak 
pada saat terjadi 
penjualan, namun akan 
dihitung kembali pada 
akhir tahun pajak 
untuk menentukan PPh 
terutang yang 
sebenarnya. 

 Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya, contoh restitusi PBB. 

 Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain sehubungan dengan 
jaminan pengembalian hutang baik yang dijanjikan maupun tidak, yang 
diterima  oleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak atau anak angkat yang 
belum dewasa. 

 
No 

 
Uraian 

Bersifat Final  
(Lampiran SPT 1770 - III) 

Tidak Final  
(Lampiran SPT 1770 – I) 

1 Bunga yang berasal dari 
Bank (diatur dalam PP 
132 tahun 2000) 

Final PPh Pasal 4 ayat 2 
dan dikenakan tarif 20% 
x  Jumlah bunga. 

 

2 Bunga dan diskonto 
obligasi dibursa efek 
(diatur dalam PP 139 
tahun 2000 Jo. PP No.6 
tahun 2002) 

Final PPh Pasal 4 ayat 2 
dan dikenakan tarif 20%  
dari bunga, dan  
diskonto. 

 

3 Bunga Simpanan 
Koperasi (diatur dalam 
KMK No.522 
/KMK.04/1998) 

Final PPh Pasal 23 dan 
dikenakan tarif 15% x  
Jumlah bunga. 

 

4 Bunga antar pinjaman 
yang diterima oleh WP 
Orang pribadi dari PT 
atau dari orang pribadi 

 Dikenakan pajak 
sebesar 15% x 
Penghasilan bruto, saat 
menerima bunga, dan 
akan diperhitungkan 
sebagai kredit pajak 
PPh Pasal 23 di akhir 
tahun pajak. 

 
 Dividen dalam bentuk apapun termasuk dividen perusahaan asuransi 

kepada pemegang polis dan pembagian SHU Koperasi kepada anggota 
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Koperasi, dan dividen yang diterima oleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan 
anak atau anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham. 

 

 
No 

 
Uraian 

Bersifat Final  
(Lampiran SPT 

1770 – III) 

Tidak Final  
(Lampiran SPT 1770 - I) 

1 Dividen yang diterima 
oleh Orang pribadi 
(diatur dalam UU PPh 
Pasal 23) 

 Dikenakan pajak sebesar 15% x 
Penghasilan bruto saat 
menerima dividen, dan akan 
diperhitungkan sebagai kredit 
pajak PPh Psl 23 di akhir tahun 
pajak. 

2 SHU Koperasi  Tidak kenakan pajak, saat 
menerima SHU, namun  
diperhitungkan sebagai 
penghasilan pada akhir tahun 
pajak. 

 

 Royalti, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, rahasia perusahaan, 
hak atas alat-alat Industri, komersial dan ilmu pengetahuan, informasi 
tentang pengalaman dibidang industri yang belum diungkapkan atau 
lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak sendiri, istri dan anak atau anak 
angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham. 

 

 
No 

 
Uraian 

Bersifat Final  
(Lampiran SPT 1770 - III) 

Tidak Final  
(Lampiran SPT 1770 – I) 

1 Royalty yang 
diterima oleh Orang 
pribadi (diatur dalam 
UU PPh Pasal 23) 

 Dikenakan pajak 
sebesar 15% x 
Penghasilan bruto, saat 
menerima royalty, dan 
akan diperhitungkan 
sebagai kredit pajak PPh 
Pasal 23 di akhir tahun 
pajak. 

 
 
 
 
 

 Sewa yang diterima oleh Wajib Pajak sendiri, istri dan anak atau anak 
angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham. 

 
 

 
No 

 
Uraian 

Bersifat Final  
(Lampiran SPT 1770 - 

III) 

Tidak Final  
(Lampiran SPT 1770 - 

I) 
1 Sewa tanah dan atau Final PPh Pasal 4 ayat  
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bangunan (diatur dalam PP 
29 tahun 1996 jo. PP No. 5 
tahun 2002). 
 

2 dan dikenakan PPh 
pajak sebesar 10% x 
penghasilan bruto, jika 
pemiliknya WP Orang 
Pribadi 

2 Charter Kapal 
(diatur dalam KMK 
No.416/PJ./1996 dan SE-
29/PJ.42/1996) 

Final PPh Pasal 15 dan 
dikenakan pajak 
sebesar 1,2% x nilai 
charter 

 

3 Sewa Kendaraan 
(diatur dalam Pasal 23 UU 
PPh dan  
KEP-DJP 170/Pj./2002) 
 
 

 Dikenakan pajak 
sebesar 3% x 
Penghasilan bruto, 
saat menerima 
royalty, dan akan 
diperhitungkan 
sebagai kredit pajak 
PPh Pasal 23 di akhir 
tahun pajak. 

4 Sewa selain tanah dan 
bangunan,  dan kendaraan 
(diatur dalam Pasal 23 UU 
PPh dan  
KEP-DJP 170/Pj./2002) 

 Dikenakan pajak 
sebesar 6% x 
Penghasilan bruto, 
saat menerima 
royalty, dan akan 
diperhitungkan 
sebagai kredit pajak 
PPh Pasal 23 di akhir 
tahun pajak. 

 
 Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali yang terkait dengan PP 

No. 130 tahun 2000, pembebasan hutang untuk debitur kecil seperti Kredit 
Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit 
untuk perumahan sangat sederhana sampai dengan jumlah Rp. 
.350.000.000 dikecualikan dari Obyek Pajak. 

 Keuntungan karena selisih kurs dengan menggunakan metode Kurs Tengah 
BI atau Kurs Tetap. 

 Premi asuransi Jaminan Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian yang dibayar setiap bulan oleh perusahaan untuk 
karyawan dihitung kembali pada akhir tahun pajak dalam SPT 1770. 

 Tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 
pajak. 
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Penghasilan yang merupakan Obyek Pajak dan harus digabung pada 
akhir tahun pajak untuk menghitung jumlah PPh terutang yang 
sebenarnya. 

 

 Pada akhir tahun pajak, dalam hal ini per 31 Desember Wajib Pajak 
Orang Pribadi termasuk penduduk asing yang telah memiliki NPWP harus 
menghitung kembali penghasilannya, biayanya dan PPh yang telah dibayar. 
Namun penghasilan, biaya dan pajak yang dapat diperhitungkan pada akhir 
tahun pajak tersebut harus terkait dengan pendapatan yang merupakan Obyek 
pajak dan bersifat tidak final.  

   
 Untuk menentukan penghasilan yang perlu digabung kembali tersebut 
maka kita harus dapat menentukan penghasilan yang bukan obyek pajak dan 
penghasilan yang bersifat final terlebih dahulu. Selebihnya merupakan 
penghasilan yang Obyek pajak dan tidak final, sehingga harus diperhitungkan 
kembali pada akhir tahun.  
 Penghasilan yang bersifat final yang terkait dengan Wajib Pajak Orang 
Pribadi antara lain:  
1) Bunga yang berasal dari Bank dan bunga simpanan koperasi, bunga obligasi 

di bursa efek;  
2) Penjualan saham di bursa efek; 
3) Hadiah Undian;  
4) Pesangon, JHT dan Tebusan yang dibayar sekaligus, honorarium atas beban 

APBN/APBD untuk PNS, TNI/POLRI dan Pejabat negara;  
5) Pengalihan atas hak tanah dan bangunan;  
6) Sewa atas tanah dan atau bangunan dan sewa kapal laut. 

  
Biaya yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. 

 Untuk menentukan Biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang 
penghasilan bruto dalam pembukuannya, maka penduduk asing yang telah 
memiliki NPWP harus mengetahui terlebih dahulu biaya yang bukan 
merupakan pengurang penghasilan bruto. Selebihnya merupakan biaya yang 
merupakan pengurang penghasilan bruto.  

Biaya untuk WP Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan, intinya 
adalah sebagai berikut:  
 Biaya seluruhnya secara komersial     xx 
 dikurangi dengan biaya non deductable     (x) 
 (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)  
 dikurangi dengan biaya yang terkait dengan bukan  
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 obyek pajak  {Psl 4(3) UU PPh}      (x)  
 dikurangi dengan biaya yang terkait dengan PPh  
 Final {Psl 4(2) PPh}        (x) 
 Hasilnya adalah biaya yang dapat dijadikan sebagai  
 pengurang Penghasilan bruto {Pasal 6(1) UU PPh}     x  

Biaya yang bukan pengurang penghasilan bruto adalah:  
Biaya yang bukan merupakan pengurang Penghasilan Bruto yang 

terkait dengan WP Orang Pribadi penduduk asing yang menggunakan 
pembukuan dalam menghitung penghasilan netonya.  

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU PPh  sebagai berikut:   
a) Pengambilan Prive untuk pemilik. 
b) Biaya untuk kepentingan pribadi, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya 

perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh pemilik untuk 
kepentingan pribadi dan keluarganya. 

c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. 
d) Premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 

beasiswa, yang dibayar oleh WP Orang Pribadi kecuali premi asuransi 
Jaminan hari tua yang dibayar oleh Orang Pribadi atau Karyawan melalui 
pemotongan oleh perusahaan.  

e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan untuk karyawan WP Orang 
Pribadi, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai 
secara bersama-sama ditempat usaha atau pekerjaan atau yang merupakan 
keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja 
atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.  

f) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan yang tidak ada 
hubungan usaha, kecuali Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata 
dibayarkan oleh WP Orang pribadi pemeluk agama Islam kepada Badan 
Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah.  

g) Pajak Penghasilan yang terutang oleh WP yang bersangkutan meliputi PPh 
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan PPh Final.  

h) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi  orang 
pribadi yang menjadi tanggungannya.  

i) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan 
dibidang peRp. ajakan. 
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Disamping itu terdapat pula biaya yang bukan merupakan pengurang 
Penghasilan Bruto selain yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 UU PPh, yaitu 
berdasarkan PP 138 tahun 2000 adalah: 
a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

pengenaan pajaknya bersifat final.  
b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

bukan merupakan Obyek Pajak.  
c. Biaya yang terkait dengan peredaran usaha yang dalam penghitungan 

penghasilan netonya menggunakan  metode Norma Penghitungan. 

Selain hal tersebut di atas tentu merupakan biaya pengurang penghasilan 
bruto. Biaya yang dapat dijadikan sebagai  pengurang Penghasilan Bruto 
yang terkait dengan pengusaha WP Orang Pribadi yang menggunakan 
pembukuan, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU PPh yaitu: 
a) Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut 

harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan 
Obyek Pajak.  

b) Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, 
misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, 
pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi. Beban atau biaya yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya ini pembebanannya 
dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi (Pasal 11 UU PPh). 

c) Iuran Pensiun yang dibayar oleh WP Orang Pribadi kepada dana pensiun 
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan 
sebagai biaya, namun jika dana pensiun tersebut tidak atau belum disahkan 
oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.  

d) Biaya Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di  
Indonesia.  

e) Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan.  
f) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat  ditagih, dengan syarat : 

 telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial.  
 telah diserahkan perkaranya ke pengadilan negeri, BUPLN, atau adanya 
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan 
hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah 
melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau berakhir.  
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 telah dipublikasikan dalam penerbitan umum (berskala nasional) namun 
dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya (penerbitan 
khusus).  

 harus menyerahkan daftar nominatif berupa daftar piutang yang tidak 
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP.  

 Petunjuk teknis terdapat dalam Ke-238/Pj./2001. 
g) Disamping itu terdapat pula biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang 

penghasilan bruto didasarkan PP Nomor 138 tahun 2000, tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Pajak Masukan (PPN PM) yang dapat dijadikan sebagai 
pengurang penghasilan bruto adalah : 

 Pajak Masukan yang  tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau 
JKP yang faktur pajaknya tidak sesuai dengan Faktur Pajak Standar dan 
pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah 
pabean yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen tertentu sebagai 
faktur pajak, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat 
dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar.  

 Jika Pajak Masukan tersebut sehubungan untuk memperoleh harta 
berwujud dan atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, terlebih dahulu harus 
dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan 
melalui penyusutan atau amortisasi. 

h) Berdasarkan PP No.145 tahun 2000, PP No.60 tahun 2001, PP No.7 tahun 
2002, KMK No.570/KMK.04/2000 dan KMK No. 381/KMK.03/2001 jo 
KMK.141/KMK.03/2002, KMK 460/KMK.03/2001 dan KMK 
No.569/KMK.04/2000 Jo. KMK. 140/KMK.03/2000, PPnBM dapat 
dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.  

 PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan (HPP) 
atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan UU PPh, artinya 
dapat disusutkan atau dibebankan langsung.  

i) Untuk Penduduk Asing yang berstatus sebagai karyawan, ia berhak atas 
pengurang dari gaji dll, apabila telah berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri 
dan dikenakan PPh Pasal 21 atas gaji bulanannya. Biaya tersebut adalah 
biaya jabatan atau biaya pensiun. Biaya Jabatan atau biaya pensiun ini 
diberikan kepada pegawai tetap di setiap perusahaan, sehingga jika bekerja 
di  lebih dari satu pemberi kerja maka biaya jabatan tersebut ditotal 
seluruhnya untuk dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan bruto 
berupa gaji, tunjangan, uang lembur, premi asuransi Jaminan Pelayanan 
Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian 
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(JKm), Bonus dll. yang diterima pegawai tetap di NPWP pribadi karyawan 
(KEP-DJP No.542/PJ./2001).  

 Jika karyawan membayar premi JHT (Jaminan Hari Tua) juga dapat 
dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto baik di 1721-A1 maupun 
dalam SPT 1770 - I Bagian B nomor 2. (SE-02/PJ.3/1996). 

 
Biaya Jabatan adalah:  
 Pengurang penghasilan bruto untuk karyawan tetap yang masih aktif 
bekerja, biaya jabatan ini merupakan biaya yang fiktif (tidak riil), biaya ini 
merupakan kebijaksanaan pemerintah, karena setiap orang yang beRp. 
enghasilan, tentu ada biaya yang telah ia keluarkan.  

Besarnya biaya jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 521 tahun 1998 
Biaya jabatan  adalah :  

5% x penghasilan bruto atau maksimal Rp. .108.000 perbulan dan Rp. 
.1.296.000 pertahun, kemudian pilih yang terkecil berdasarkan masa kerja 
dengan ketentuan bahwa biaya jabatan melekat pada perusahan tempat dia 
bekerja.  

Jika Wajib Pajak orang pribadi menggunakan pembukuan dalam 
menghitung penghasilan nettonya, maka ia berhak mengkompensasikan 
kerugian dari usahanya selama-lamanya 5 tahun (Pasal 6 ayat 2 UU PPh). 

 
Pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selain biaya  
usaha dan biaya jabatan. 
  Untuk WP Orang Pribadi termasuk penduduk asing yang telah berstatus 
menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri, disamping pengurang usaha dan 
pengurang biaya jabatan, terdapat juga pengurang penghasilan selain hal 
tersebut yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Akan tetapi PTKP 
bukanlah pengurang penghasilan bruto, melainkan pengurang penghasilan 
netto.  
a.  Dasar hukum  PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)  
 Pasal 6 ayat 3 UU No. 7 tahun 1983 jis UU No. 10 tahun 1994 jo. UU No. 

17 tahun 2000.  
 Kepada Wajib Pajak orang pribadi diberikan pengurang berupa  PTKP.   

Pasal 7 UU No. 17 tahun 2000 
(1) PTKP untuk Diri Sendiri     Rp.  2.880.000  
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 Status kawin      Rp.  1.440.000 
 Tanggungan diberikan  maksimal 3 orang  
 untuk  setiap  keluarga  dengan  ketentuan   
 sedarah dan semenda dalam garis keturunan  
 lurus, serta anak angkat  yang  menjadi   
 tanggungan  sepenuhnya.  
 PTKP per tanggungan adalah   Rp.  1.440.000  
 Dengan demikian pertanggungan  untuk  
 3 orang       Rp.  4.320.000 
(2) PTKP ditentukan  oleh keadaaan pada awal tahun pajak   
 (tahun takwin Januari s.d. Desember yaitu keadaan per 1 Januari) 

 Berdasarkan PMK No.137/KMK.03/2005, sejak 1 Januari 2006, PTKP 
berubah menjadi sbb :  

 Diri sendiri      Rp. .13.200.000 
   Status Kawin     Rp. . 1.200.000 

Setiap tanggungan    Rp. . 1.200.000 

 Apabila dikelompokkan kedalam status Orang Pribadi; Tidak Kawin 
(TK) Kawin (K) menjadi sebagai berikut:  
PTKP    Tahunan     
TK / -  13.200.000   
K / 1  14.400.000   
TK / 2  15.600.000   
TK / 3  16.800.000    
K  / -  14.400.000    
K / 1  15.600.000    
K / 2  16.800.000    
K / 3  18.000.000   

 
Catatan:  
PTKP K/I/3 adalah tambahan PTKP atas istri yang beRp. enghasilan dengan 
tanggungan 3 orang, sehingga menjadi sebesar Rp.  30.000.000. PTKP 
tambahan istri ini diberikan kepada istri yang beRp. enghasilan selain dari satu 
pemberi kerja.  
 

 PTKP tidak mengenal batasan usia, karena orang tua kita juga dapat 
menjadi tanggungan kita. Berdasarkan Surat Dirjen Pajak No.112/Pj.41/1995 
yang menyebutkan bahwa PTKP itu menjelaskan tentang adanya keadaan yang 
nyata bahwa WP memang betul-betul menanggung biaya  hidup, sedarah dan 
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semenda termasuk anak angkat. Contoh seorang bapak yang memiliki anak 
berusia 35 tahun yang cacat seumur hidup, dengan demikian meskipun anak 
tersebut telah dewasa, tetap masih berhak atas PTKP. 

 
Besarnya tarif PPh tahunan untuk WP Orang Pribadi  termasuk 
penduduk asing 

 Tarif Pajak untuk WP orang pribadi didasarkan atas pasal 17 UU PPh 
dengan menggunakan sistem Progresif Tax. 

Rp.   1.000 s.d.Rp.  25.000.000 =   5% 
Rp.   25.001.000 s.d.Rp.  50.000.000 = 10% 
Rp.   50.001.000 s.d.Rp.  100.000.000 = 15% 
Rp.   100.001.000 s.d.Rp.  200.000.000 = 25% 
Rp.   200.001.000 ke atas  = 35% 

 Contoh    
Penghasilan netto  Rp.  30.445.750 
PTKP (K/1)   Rp.  15.600.000 
Penghasilan Kena Pajak Rp. .14.845.000 (dibulatkan, Pasal 17 ayat 
4 UU PPh). 
PPh terutang adalah sebagai berikut: 
5%  x  Rp. .14.845.000 = Rp. .742.250 

 
Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 29 pada akhir tahun pajak. 

Setelah diketahui jumlah PPh terutangnya, maka sebelum membayar 
jumlah PPh yang harus disetor pada akhir tahun pajak, terlebih dahulu WP 
harus menghitung kembali kredit pajaknya yaitu jumlah pajak yang telah 
dibayarnya baik melalui mekanisme dipotong atau dipungut dan disetorkan 
oleh pihak lain, maupun yang disetor sendiri dalam setiap bulannya. Pajak 
yang telah disetor ini dapat mengurangi jumlah PPh terutang pada akhir tahun 
pajak, dengan syarat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain 
dan yang disetor sendiri bersifat tidak final.  

 Berdasarkan Pasal 28 UU No. 7 tahun 1983 jis UU No. 10 tahun 1994 
jis 17 tahun 2000, kredit pajak digolongkan dalam 2 hal yaitu: 
a. Kredit pajak yang berasal dari PPh  yang dipotong atau dipungut oleh 

pihak lain atas penghasilan yang tidak bersifat final antara lain PPh 
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. 

 PPh Pasal 21 merupakan PPh yang dipotong oleh pemberi kerja atas 
penghasilannya sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan. (Kep-
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DJP No.281/PJ./1998 Yis Kep-DJP No.545/PJ./2000 dan Per-
15/PJ./2006. 

 PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh badan pemungut PPh 
Pasal 22 yang bersifat tidak final.  

Misalnya penduduk asing melakukan impor barang, maka Bea Cukai 
sebagai pemungut PPh Pasal 22 harus melakukan pemungutan pajak sbb : 
  
1) 2,5% dari nilai impor, jika ada Angka Pengenal Impor (API), bersifat 

tidak final. 
2) 7,5% dari nilai impor, jika tidak ada API, bersifat tidak final. 
3) 7.5% dari nilai lelang, tidak  dikuasai, bersifat tidak final. 

 PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penggunaan modal 
dan jasa yang bersifat tidak final, kecuali bunga simpanan koperasi. 

1. Tarif PPh adalah 15 % x Penghasilan Bruto 
* Bunga 
* Deviden 
* Royalti  
* Hadiah  

2.  Tarif PPh adalah 15 % x Penghasilan Netto 
* Sewa selain Sewa Tanah & Bangunan dan Sewa Kapal. 
* Jasa ahli & Jasa Lainnya sesuai Kep-DJP No.10/PJ./1995, Jo Kep-DJP  

No. 128/PJ./1997, Jo. Kep-DJP No.176/PJ./2000, Jo. Kep-DJP 
No.96/PJ./2001, Kep-DJP No.305/Pj./2001 yang terakhir Kep-DJP 
No.170/PJ./2002. 

 PPh Pasal 24  
Sesuai prinsip World Wide Income, maka atas penghasilan yang 

diperoleh penduduk asing di Negara manapun bilamana telah memiliki NPWP 
di Indonesia, maka harus menghitung penghasilan neto seluruh dunia, dan 
pajak yang telah dibayar dapat dijadikan kredit pajak guna menghindari 
pemajakan berganda. 
 

 PPh pasal 24 merupakan Pajak yang telah dipotong oleh negara lain 
tempat wajib pajak memperoleh penghasilan. Pajak tersebut dapat dikreditkan 
karena penghasilan yang berasal dari luar negeri, digabung dengan penghasilan 
wajib pajak di dalam negeri.  
 
 Tata cara pengkreditan yang diperkenankan harus sesuai dengan 
ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 jo. KMK 
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No.164/KMK.03/2002 menyebutkan Jumlah kredit pajak yang dibayar atau 
terutang di luar negeri dapat dikreditkan paling tinggi sama dengan jumlah 
pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi 
perhitungan perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap PKP 
dikalikan dengan pajak yang terutang atas PKP, paling tinggi sama dengan 
pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar 
negeri.  
 
 Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri merupakan saat 
pengkreditan pajak tersebut. 

  

b. Kredit Pajak yang berasal dari angsuran sendiri; 
 PPh Pasal 25   : angsuran bulanan 
Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan pada umumnya adalah sebesar PPh yang 
terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi PPh Potong-pungut 
(Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24).  

 Fiskal Luar Negeri  
Diatur dalam PP 17 tahun  1998 jo PP 42 tahun 2000 jis PP 41 tahun 2001. 

Pembayarannya menggunakan TBPFLN (Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar 
Negeri): 
v Jika ke luar negeri naik pesawat udara  Rp.  1.000.000 
v Jika ke luar negeri naik kapal laut  Rp.  500.000 
Berdasarkan KEP-DJP No.275/Pj./2001 dan Keputusan Menteri Keuangan 

No.390/KMK.04/2000  tentang pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN) 
dan tata cara pengkreditannya. FLN yang dapat dijadikan sebagai 
pengurang PPh terutang bagi WP Orang Pribadi adalah: 

v WP orang pribadi tersebut harus memiliki NPWP. 
v Pembayaran FLN dibayar sendiri oleh WP Orang Pribadi. 
v Sedarah dan semenda garis keturunan lurus 1 derajat dan tidak ada 

batasan maksimal. 
v Karena merupakan angsuran PPh 25, maka  tidak harus dalam 

kepentingan dinas/kepentingan perusahaannya. 
v Diisikan dalam Formulir SPT 1770 (SPT Induk). 

 STP Pokok saja (SPT Masa PPh Pasal 25 ).  
 Jika kita terlambat setor atau tidak menyetor dan terlambat lapor atau tidak 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 25 dalam setiap 
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bulan maka kepadanya akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang 
terdiri dari Pokok Pajak ditambah sangsi 2% dan atau denda Rp. .50.000.  
Seluruh jumlah STP tersebut tidak semuanya dapat dijadikan sebagai kredit 
pajak, yang dapat dikreditkan hanya pokok pajak saja, sebab secara prinsip 
merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dipaksakan kepada wajib pajak 
melalui produk hukum yang berbentuk STP. 
  

 Orang Pribadi yang wajib membayar pajak, keterkaitannya dengan 
istilah Subyek Pajak, Wajib Pajak , NPWP dan Penentuan Tempat 
Tinggal Orang Pribadi. 

 Yang wajib membayar pajak adalah Orang pribadi yang memperoleh 
penghasilan Obyek pajak, termasuk penduduk asing. Mekanisme pembayaran 
pajaknya adalah melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain pada saat 
menerima penghasilan dan atau melalui pembayaran pajak sendiri dalam setiap 
bulannya.  

Namun dari semua penghasilan tersebut tidak mewajibkan orang pribadi 
memiliki NPWP, yang diwajibkan Orang pribadi tersebut memiliki NPWP 
adalah sebagai berikut: 

 Status Orang Pribadi tersebut adalah SPDN. 
 Penghasilan yang diterimanya Obyek Pajak dan tidak final serta diatas   
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  

 Tidak semua orang yang ada di Indonesia ini adalah Subyek Pajak. Oleh 
karena itu untuk memastikan apakah seseorang itu Subyek Pajak atau tidak, 
maka kita harus menentukan terlebih dahulu orang pribadi yang bukan Subyek 
Pajak antara lain; 

 Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain 
dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada 
mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama 
mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima 
atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia, serta negara yang 
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

 Pejabat pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan 574/KMK.04/2000 Jo. 
KMK.532/KMK.03/2002 Jo KMK No.69/KMK.03/2003, Jo. KMK 
243/KMK.03/2003, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 
penghasilan di Indonesia. 
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Selain orang pribadi yang bukan Subyek Pajak, selebihnya merupakan 
Subyek Pajak.  

Diantara Subyek Pajak tersebut tidak seluruhnya menjadi Wajib Pajak. 
Untuk menentukan seseorang menjadi Wajib Pajak syaratnya adalah orang 
pribadi tersebut telah berstatus Subyek Pajak Dalam Negeri dan memiliki 
penghasilan yang merupakan Obyek Pajak diatas Penghasilan Tidak Kena 
Pajak. Dengan demikian kita harus dapat memahami Subyek Pajak Luar 
Negeri (SPLN) dan Subyek Pajak Dalam Negeri (SPDN). 

Subyek Pajak Dalam Negeri : 
Orang Pribadi 

 Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dimulai saat orang pribadi tersebut 
dilahirkan, sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) dimulai sejak 
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau 
berniat untuk bertempat tinggal lebih dari 183 hari. 

 Berakhir saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan 
Indonesia untuk selama-lamanya. 

Warisan 
 Dimulai saat orang pribadi tersebut meninggal dunia dan meninggalkan 
warisan. 

 Berakhir saat warisan tersebut telah dibagikan kepada ahli warisnya.  

Subyek Pajak Luar Negeri:  
Orang Pribadi 

 saat dimulai bagi WNA yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari 
dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak berniat untuk bertempat tinggal. 

 dan berakhir saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau 
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

Berdasarkan KEP-701/PJ./2001 tentang Penentuan Tempat Tinggal 
Orang Pribadi.  
Tempat Tinggal orang pribadi menurut keadaan yang sebenarnya adalah:  

 Rumah tetap orang pribadi berada, yaitu rumah tempat  orang pribadi 
beserta keluarganya bertempat tinggal sebagaimana tercantum dalam Kartu 
Tanda Penduduk (KTP).  

 Rumah tetap orang pribadi tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi 
dilakukan, dalam hal orang pribadi mempunyai rumah tetap sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a di 2 tempat atau lebih wilayah kerja KPP.  
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 Tempat orang pribadi lebih lama tinggal, dalam hal rumah tetap tempat 
pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b tidak dapat ditentukan. 

 Tempat tinggal menurut keadaan sebenarnya yang ditentukan oleh Direktur 
Jenderal Pajak, dalam hal  keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c 
tidak dapat ditentukan. Jika tempat tinggal orang pribadi berada dalam 2 
atau lebih wilayah kerja KPP, tetapi dalam satu wilayah kerja Kanwil DJP, 
penentuan tempat tinggal dilaksanakan oleh Kepala Kanwil DJP yang 
wilayahnya kerjanya meliputi tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atas 
nama Dirjen Pajak. Dalam hal tempat tinggal orang pribadi berada dalam 2 
atau lebih wilayah kerja Kanwil DJP, penentuan tempat tinggal 
dilaksanakan oleh Direktur Pajak Penghasilan atas nama Dirjen Pajak. 

Kewajiban memiliki NPWP adalah mengisi SPT Masa dan SPT Tahunan. 
 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.537/KMK.04/2000, 

menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak diwajibkan 
menyampaikan SPT Masa adalah hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
memperoleh penghasilan semata-mata dari 1 pemberi kerja, namun orang 
pribadi tersebut masih diwajibkan menyampaikan SPT Tahunannya, hal ini 
berlaku juga bagi penduduk asing. 

 Selain dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan hanya 
dari satu pemberi kerja, diwajibkan menyampaikan SPT Masa maupun SPT 
Tahunan. 

 
Penghitungan WP Orang Pribadi Penduduk Asing dari Pekerjaan 
 

  Definisi pekerjaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang peRp. ajakan 
termasuk petunjuk pelaksanaannya, padahal PPh Pasal 21 adalah 
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. 

 
 Pekerjaan menurut penulis adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan 

secara rutinitas dalam kesehariannya, dan pada umumnya penghasilan yang 
diperoleh secara teratur dalam tiap masanya. Contoh pekerjaan adalah ; 
Budi bekerja di PT. Berbuat Baik. 

 
 Untuk melakukan penghitungan pajak penghasilan WP Orang Pribadi, 

penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan digabungkan 
dari setiap tempat pemberi kerja, termasuk penghasilan istri yang diperoleh 
dari lebih satu pemberi kerja. 



Perpajakan Internasional di Indonesia  
   
 

 

461

 
 Biaya jabatan yang timbul sehubungan dengan penghasilannya sebagai 

pegawai tetap dijumlahkan dan dapat dijadikan sebagai pengurang 
penghasilan bruto. Timbulnya biaya jabatan adalah karena orang pribadi 
tersebut bekerja dan memperoleh penghasilan dari pekerjaan sebagai 
pegawai tetap, oleh karena itu biaya jabatan maksimal melekat terhadap 
setiap pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan. (KEP-DJP 
No.542/PJ./2001). 

 
 Berdasarkan pasal 6 ayat 3 UU PPh, setiap oramg pribadi berhak 

memperoleh pengurang penghasilan neto berupa PTKP. Oleh karena itu 
PTKP melekat kepada Orang Pribadi, sehingga pada saat digabungkan 
PTKP hanya satu. 

 
 Setelah terjadi penggabungan dipastikan terdapat PPh kurang bayar yang 

timbul karena: 
ο PTKP yang semula lebih dari satu, setelah digabung menjadi satu. 
ο Tarif PPh Pasal 17 UU PPh, semula mungkin di interval pertama atau 

kedua, 5% atau 10%, setelah digabung kemungkinan memasuki interval 
ketiga yaitu 5%, 10% kemudian 15%. 

 
Contoh Penghitungan : 

a) Pendatang dari luar negeri dalam periode berjalan 
 Mrs Nelly (Direktur) dari Hongkong status janda anak 10, bekerja di 
Indonesia sejak 1 Februari 2006 di PT. Nikita,  gaji yang diterima di Indonesia  
US$ 10.000 per bulan. Asumsi Mrs. Nelly memiliki KITAS (Kartu Ijin 
Tinggal Terbatas) 6 bulan atau 181 hari dan belum berniat tinggal di Indonesia. 

Penghasilan Mrs Nelly sebagai berikut: 

Uraian    Tanggal Pembebanan    Kurs Tengah BI  Kurs KMK 
Februari 28/2 8.100  8.000         
Maret 30/3 8.100  8.000         
April 30/4 7.200   7.000         
Mei 30/5 8.000  8.100      
Juni 30/6 7.500  8.000         
Juli 30/7 8.100  8.500         
Agustus 30/8 7.600  7.500        
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September 30/9 8.200  8.100         
Oktober 30/10 8.500  8.100         
Nopember 30/11 8.000  8.100         
Desember 30/12 7.600  7.100 

   
Dengan demikian penghasilan bruto yang diterima selama tahun pajak 
2006 
 Bulan  Salary   Kurs  Jumlah      
 Februari 10.000   8.000  80.000.000 
Maret  10.000  8.000 80.000.000         
April  10.000  7.000 70.000.000         
Mei  10.000  8.100 81.000.000         
Juni  10.000  8.000 80.000.000         
Juli  10.000  8.500 85.000.000         
Agustus  10.000  7.500 75.000.000         
September  10.000  8.100 81.000.000         
Oktober  10.000  8.100 81.000.000         
Nopember  10.000  8.100 81.000.000         
Desember  10.000  7.100 71.000.000         
TOTAL     865.000.000 

 
Pertanyaan: 
a.  Berapa PPh yang dipotong PT Nikita dan yang dapat dijadikan sebagai 

pengurang PPh terutang akhir tahun oleh Nelly selama tahun pajak 2006. 
b.  Berapa PPh yang terutang selama tahun 2006 
c.  Berapa PPh kurang atau lebih bayar 
 
Jawab: 
Ø Berdasarkan Pasal 6 KEP-DJP No. 545/PJ./2000, Untuk keperluan 

penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima 
atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembebanan atau 
pembayaran, dan dipertegas dalam PP 138 tahun 2000, yang menyatakan 
mana terlebih dahulu pada saat pembebanan atau pada saat pembayaran. 

 
Ø Pembahasan yang pertama adalah dengan menentukan sejak karyawan 

tersebut menjadi Subyek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau Subyek Pajak 
Luar Negeri (SPLN) 
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Ø Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang 

Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Subyek Pajak Dalam Negeri 
adalah: 

a)  Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau Orang Pribadi yang 
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau 
Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, hal ini dapat dibukti-
kan dengan KITAP/KITAS (Kartu Izin Tinggal Tetap/Sementara), artinya 
meskipun belum 183 hari, jika WP mempunyai niat untuk tinggal di 
Indonesia maka ia dapat dikatakan SPDN (Subyek Pajak Dalam Negeri). 

 
b)  Dengan demikian jika WNA tersebut memiliki ijin untuk tinggal di 

Indonesia (KITAS) lebih dari 183 hari atau berniat tinggal di Indonesia 
berdasarkan KITAP, maka sejak WNA tersebut berada di Indonesia jika 
memperoleh penghasilan, sudah berstatus SPDN (Subyek Pajak Dalam 
Negeri) dan dikenakan PPh Pasal 21 dalam menghitung PPh terutang. 

  

 Untuk menghitung PPh yang dipotong sejak 1 Februari sampai 
dengan 31 Desember, maka digambarkan penerapan PPh Pasal 26 dan 
Pasal 21 sbb: 
 1/2 ……………………………………..
 3/8………………………………31/12 
 sejak 1 Maret masih SPLN    sejak 3 Agustus sudah SPDN 
 dikenakan PPh Pasal 26    dikenakan PPh Pasal 21 
 
 Pada saat masih berstatus menjadi SPLN (Subyek Pajak Luar Negeri), 
maka akan dikenakan PPh Pasal 26 atau tax treaty (tergantung negara WNA 
tersebut), Penerapan tax treaty atau P3B dapat dilakukan jika WNA tersebut 
memiliki tax resident di negara asal. Dalam soal ini asumsi Mrs. Nelly belum 
memiliki tax resident. 

Dengan demikian PPh Pasal 26 atas Mrs. Nelly adalah sbb: 

Bulan Gaji PPh Pasal 26 (20%) 

Februari 80.000.000  16.000.000       

Maret  80.000.000  16.000.000       
April  70.000.000  14.000.000       
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Mei  81.000.000  16.200.000       
Juni  80.000.000  16.000.000       
Juli  85.000.000  17.000.000       
TOTAL 476.000.000  95.200.000 

 
 Setelah 183 hari atau 3 Agustus 2006, Mrs Nelly berubah status menjadi 

Subyek Pajak Dalam Negeri sehingga atas penghasilannya sejak September s.d 
Desember dikenakan PPh Pasal 21: 

Penghitungan bulan Agustus 
Gaji sebulan Rp.    

81.000.000 
Biaya jabatan   108.000 - 
Penghasilan Netto disetahunkan Rp.  80.892.000x12 =    970.704.000 
PTKP TK/2     15.600.000 - 
PKP  955.104.000  
PPh terutang pertahun  300.536.400 
PPh yang dipotong oleh PT. Nikita perbulan adalah        25.044.700  

 

Mengingat Penghasilan bruto pada bulan, Agustus, September, Oktober 
dan November sama, maka  PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh PT 
Nikita adalah sebesar Rp. .100.178.800 yang berasal dari  Rp. .25.044.700 x 4 

 

Penghitungan bulan Desember 
Gaji Rp.  71.000.000 
Biaya jabatan    108.000 - 
Penghasilan Netto Rp.  70.892.000  x 2 =     850.704.000 
PTKP  TK/2     15.600.000 - 
PKP  835.104.000 
PPh terutang pertahun  258.536.400 
PPh yang dipotong oleh PT Nikita pada bulan Desember  21.544.700 

 
 Dengan demikian jawaban atas pertanyaan diatas adalah sebagai berikut: 

a.  Setelah dihitung pada akhir tahun pajak  2006 maka PPh yang dipotong dari 
Februari s.d. Desember 2006 adalah sebagai berikut: 

 PPh Pasal 26 ayat 5 Rp.  95.200.000 (Februari - Juli) 
 PPh pasal 21                    Rp.  121.723.500 (Agustus – Desember)  
 Total  Rp.  216.923.500 
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 PPh Pasal 26 merupakan PPh yang bersifat final, namun apabila terjadi 
perubahan status yang semula SPLN kemudian menjadi SPDN, maka PPh 
Pasal 26 yang semula bersifat final menjadi tidak final (Pasal 26 ayat 5 UU 
PPh). 

b.  Pada akhir tahun 2006 akan dihitung PPh terutang yang sebenarnya selama 
setahun mulai bulan Maret s.d. Desember 2006 

 Gaji dari Februari s.d Desember  (11 bulan)  Rp.  865.000.000 
 Biaya  Jabatan     1.188.000 - 
 Penghasilan netto  863.812.000 
 Penghasilan netto disetahunkan 863.812.000 x 12/11             

942.340.363 
 PTKP Tk/2     

15.600.000 
 PKP        

926.740.000 
 PPh terutang selama 12 bulan      

290.609.000 
 PPh yang terutang selama 11 bulan 11/12 x Rp.  290.609.000      
    Rp. 266.391.583 
 PPh yg dipotong atas PPh Psl. 21 & Psl. 26    Rp. 

216.923.500 
c.  PPh Kurang Bayar     Rp. 49.468.083 

 
Atas penghasilan yang berasal dari perusahaan tersebut, oleh Mrs. Nelly 

harus dimasukkan kedalam SPT 1770 – S, dengan pengisian sbb : 
Penghasilan bruto     Rp. .865.000.000 
Biaya jabatan      Rp. .    1.188.000 
Penghasilan Neto      Rp. .863.812.000 
PTKP       Rp. .  15.600.000 
PKP        Rp. .848.212.000 
PPh terutang      Rp. .266.391.583 
PPh yang telah dipotong dan dilunasi  Rp. .266.391.583 
PPh Kurang Bayar     NIhil 

b). Subyek Pajak yang berasal dari luar negeri yang berhenti bekerja 
dalam periode berjalan dan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. 

 Pada bulan Juni 2006, Mrs. Poo (K/1) berhenti bekerja dari PT Teletubbies, 
gaji yang diterima bulan Januari s.d Juni 2006 adalah USD 11.000 per 
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bulan, untuk mempermudah perhitungan, maka diasumsikan Kurs KMK 
(Keputusan Menteri Keuangan) nilainya sama yaitu Rp. 10.000 per dolar.  

 Pertanyaan: 
1)  Berapa PPh yang dipotong PT Teletubbies dan yang dapat dijadikan sebagai 

pengurang PPh terutang akhir tahun oleh Mr. Poo selama tahun pajak 2006. 
2)  Berapa PPh yang terutang selama tahun 2006. 
3)  Berapa PPh kurang atau lebih bayar. 
 
 Jawab:         
1)  PPh terutang yang dipotong selama tahun 2006 
 Gaji Rp.   110.000.000 
 Biaya jabatan                      108.000 - 
 Penghasilan Netto Rp.  109.892.000 x 12 =  Rp. 1.318.704.000 
 PTKP    15.600.000 
 PKP   Rp. 1.303.104.000 
  Tarif pasal 17 UU PPh untuk Orang Pribadi 

5%    x Rp.  25.000.000  = Rp.  1.250.000 
10% x Rp.  25.000.000    = Rp.  2.500.000 
15%  x Rp.  50.000.000    = Rp.  7.500.000 
25%  x Rp.  100.000.000    = Rp.  25.000.000 
35%  x Rp.  1.103.104.000    = Rp.  386.086.400 

Total PPh terutang setahun (12 bulan) Rp.   422.336.400 
PPh yang dipotong setiap bulan     Rp. .  35.194.700 
maka PPh yang dipotong selama 6 bulan adalah   Rp.   211.168.200 

2)  PPh terutang yang sebenarnya selama tahun pajak 2006 
 Untuk menghitung PPh terutang yang sebenarnya pada akhir tahun, maka 

dibuatkan dalam 2 asumsi, tetap tinggal di Indonesia atau meninggalkan 
Indonesia selama-lamanya. 
*  Asumsi  tetap di Indonesia 
 Gaji Rp.  660.000.000 
 Biaya jabatan  648.000 - 
 Penghasilan Netto setahun (tidak perlu disetahunkan)Rp. 659.352.000  
 PTKP       15.600.000 - 
 PKP   Rp. 643.752.000 
 PPh terutang setahun Rp. 191.563.200 
 PPh yang dipotong   211.168.200 - 
 PPh Pasal 21 Lebih Bayar Rp.  19.605.000 
*  Asumsi meninggalkan Indonesia selama-lamanya 
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 Gaji   Rp. 660.000.000 
 Biaya jabatan             648.000 -  
 Penghasilan Netto selama 6 bulan Rp. 659.352.000 
 Penghasilan Netto disetahunkan 
   Rp.  659.352.000 x 12/6  Rp. 1.318.704.000 
 PTKP       15.600.000 - 
 PKP   Rp.  

1.303.104.000 
 PPh terutang   (12 bulan) Rp.  

422.336.400 
 PPh terutang   selama  6 bulan Rp.  

211.168.200 
 PPh yang telah dipotong selama 6 bulan Rp.   

211.168.200 
 PPh Kurang atau Lebih Bayar   N I H I L 

 
Atas penghasilan yang berasal dari perusahaan tersebut, oleh Mrs. Poo 

harus dimasukkan kedalam SPT 1770 – S, untuk yang berhenti ditengah jalan 
sbb : 

Penghasilan bruto     Rp. 660.000.000 
Biaya jabatan      Rp.  648.000 - 
Penghasilan Neto      Rp. 659.352.000 
PTKP       Rp.  15.600.000 - 
PKP        Rp. 643.752.000 
PPh terutang      Rp. 191.563.200 
PPh yang telah dipotong dan dilunasi  Rp. 191.563.200 
PPh Kurang Bayar     NIhil 

LB sebesar 19.605.000, telah dikembalikan oleh perusahaan kepada Mr. 
Poo. 
c). Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.  
þ Bush USA (K/1) bekerja di PT. Unibank, selama tahun 2006 ia 

memperoleh penghasilan sebagai berikut: 
v Gaji     Rp.   38.400.000 
v Natura (Beras, minyak dll.) Rp.  5.000.000 
v Premi asuransi Kecelakaan Rp. 1.000.000 
v Bonus     Rp. 10.000.000 
v Tunjangan PPh   Rp. 2.000.000 
v Uang Penggantian   Rp. 2.000.000 
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v Jumlah Penghasilan bruto Rp. . 58.400.000 
 
 Diantara penghasilan tersebut yang dihitung kembali adalah 
sebagai berikut: 

v Gaji     Rp.  38.400.000 
v Premi asuransi Kecelakaan Rp.  1.000.000 
v Bonus     Rp.  10.000.000 
v Tunjangan PPh   Rp.  2.000.000 
v Uang Penggantian   Rp.  2.000.000 
v Jumlah Penghasilan bruto Rp.  53.400.000 
v Biaya jabatan    Rp.  1.296.000 
v Penghasilan neto   Rp.  52.104.000 
v PTKP (K/1)    Rp.  15.600.000 
v Penghasilan Kena Pajak  Rp.  36.504.000 
v PPh terutang    Rp.  2.400.400 
v PPh yang dipungut Unibank Rp.  2.400.400 
v PPh Kurang bayar    N I H I L 
v Angsuran PPh 25    N I H I L 

 
 
 
 
 
 Mekanisme pengisian SPT didasarkan KEP - 338/PJ./2001 Jo. Kep-

DJP No.394/PJ./2002 Jo. Kep-DJP No.185/PJ./2003 adalah:  
v Gaji     Rp.  38.400.000 
v Premi asuransi Kecelakaan Rp.  1.000.000 
v Bonus    Rp.  10.000.000 
v Tunjangan PPh   Rp.  2.000.000 
v Uang Penggantian  Rp.  2.000.000 
v Jumlah Penghasilan bruto Rp.  53.400.000 
v Biaya jabatan    Rp.  1.296.000 
v Penghasilan netto  Rp.  52.104.000   
 Form. SPT 1770-S 
v PTKP (K/1)   Rp.  15.600.000  
  Form. SPT 1770-S 
v Penghasilan Kena Pajak Rp.  36.504.000 
v PPh terutang   Rp.  2.400.400 
v PPh yang dipotong Unibank  Rp.  2.400.400  
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  Form. SPT 1770-S 
v PPh Kurang bayar    N I H I L 
v Angsuran PPh 25     N I H I L 

 
Bush tidak diwajibkan menyampaikan SPT Masa, namun tetap 

diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan. (KMK No.535/KMK.04/2000). 

d). Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi 
kerja.  

a.  Penghasilan Istri lebih dari satu pemberi kerja dan tidak ada 
perjanjian  pisah harta 

 Sadam (Irak) (K/1) bekerja di PT. Prospek Relasi Prima dan  PT. Jagalah 
Hati dengan masing-masing penghasilan selama tahun 2006, Rp. 58.400.000 
dan Rp. 28.400.000, Disamping itu istrinya juga bekerja di PT. Ingin Berbuat 
Baik dan PT. Tidak Rewel dengan masing-masing penghasilan Rp. 19.120.000 
dan Rp. 49.120.000. Tidak ada perjanjian pisah harta. 

 
Uraian PT. 

Prospek 
1721 – A1 

PT. 
Jagalah 

1721 – A1 

PT. Ingin 
Baik 1721 

– A1 

PT.Tdk 
Rewel 

1721 – A1 

Jumlah 
1770 - S 

Gaji  58.400.000 28.400.000 19.120.000 49.120.000 155.040.000 
Biaya Jabatan 1.296.000 1.000.000 500.000 1.296.000 4.092.000 
Penghasilan Neto 57.104.000 27.400.000 18.620.000 47.824.000 150.948.000 
PTKP 15.600.000 15.600.000 12.000.000 12.000.000 27.600.000 
PKP 41.504.000 11.800.000 6.620.000 35.824.000 123.348.000 
PPh terutang 2.900.400 590.000 331.000 2.332.400 17.087.000 
Kredit Pajak 2.900.400 590.000 331.000 2.332.400 6.153.800 
PPh Kurang Bayar Nihil Nihil Nihil Nihil 10.933.200 
Angsuran PPh 25     911.100 

 
Untuk Penghitungan PPh terutang atas NPWP Sadam adalah Rp. 17.087.000 
Kredit Pajak PPh Pasal 21 
ο PT. Prospek         Rp. 2.900.400 
ο PT. Jagalah Hati Rp.  590.000 
ο PT. Ingin Baik       Rp.  331.000 
ο PT. Tidak Rewel       Rp. .2.332.400 
ο Jumlah Kredit Pajak      Rp. .  6.153.800 
ο PPh Kurang Bayar       Rp. .10.933.200 
PPh kurang Bayar Pasal 29 dan harus disetor paling lambat tanggal 25 Maret 
2007, dan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret 2007, jika menggunakan 
tahun takwim. 
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b. Penghasilan Istri hanya dari satu pemberi kerja 

 Apabila Istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, 
maka penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan suami. 
Dengan demikian Suami hanya menghitung Penghasilan Netto-nya guna 
menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak. 

 
c. Penghasilan Istri lebih dari satu pemberi kerja, namun ada perjanjian 
pisah harta. 

Apabila ada perjanjian Pisah Harta, maka Istri juga diharuskan memiliki 
NPWP, dan membayar pajaknya terpisah dengan suami, PPh terutang diakhir 
tahun yang merupakan beban Istri berdasarkan proporsional penghasilan neto. 
Mengacu ke soal a, apabila terjadi pemisahan harta. 
  
 Dengan demikian PPh terutang Istri adalah : 
 Penghasilan Netto Istri   x  PPh terutang 
 Jumlah Penghasilan Netto 

   
 68.240.000 x 17.087.000  =  Rp. .7.724.626  
150.948.000 

 Dengan demikian PPh terutang Suami adalah : 
 Penghasilan Netto Suami   x  PPh terutang 
 Jumlah Penghasilan Netto 

  82.708.000 x 17.087.000   =  Rp. .9.362.374  
 150.948.000 
 Sehingga PPh Kurang Bayar dan PPh Pasal 25 an. Suami adalah : 
 PPh terutang   Rp. .9.362.374 
 Kredit Pajak   Rp. .3.490.400 
 PPh Kurang Bayar  Rp. .5.871.974 
 Angsuran PPh 25  = PPh terutang – PPh Potong Pungut 

     12 
      =  5.871.974 

     12 
      =    489.331 

 dan PPh Kurang Bayar serta PPh Pasal 25 an. Istri adalah : 
 PPh terutang   Rp. .7.724.626 
 Kredit Pajak   Rp. .2.663.400 
 PPh Kurang Bayar  Rp. .5.061.226 
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 Angsuran PPh 25  = PPh terutang – PPh Potong Pungut 
     12 

  
    =  5.061.226 
     12 
    =    421.768 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RANGKUMAN 
 
  Penduduk Asing yang bekerja di Indonesia atau memiliki usaha di 
Indonesia, jika melebihi batas waktu 183 hari dalam waktu 12 bulan, 
diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

  Aspek kewajiban dalam kepemilikan NPWP adalah harus mengisi SPT 
Tahunan PPh Orang Pribadi. 

  Penghasilan orang pribadi, bisa berasal dari usaha, pekerjaan, kegiatan 
dll. Atas penghasilan tersebut harus dihitung kembali dalam penghitungan WP 
orang pribadi tersebut. Sesuai prinsip world wide income, maka seluruh 
penghasilan dunia juga harus dihitung dalam penghitungan kembali PPh 
terutang di Indonesia. 
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LATIHAN SOAL 
1. Sebutkan biaya apa saja yang dapat dijadikan pengurang untuk penduduk 

asing yang bekerja sebagai pegawai! 

2. Sebutkan biaya yang dapat dijadikan pengurang bagi penduduk asing yang 
menjalankan usaha restauran di Indonesia! 

3. Dapatkah mereka menjalankan usaha apabila masih berstatus 
kewarganegaraan asing? 

4. Bagaimana penghitungan PPh terutang untuk pendatang asing yang bekerja 
sebagai pegawai, jika kurang dari 183 hari dalam bekerja? Kaitkan dengan 
Pasal 15 tax treaty! 

5. Bagaimana penghitungan perpajakan atas usaha konsultan, yang dilakukan 
oleh penduduk asing yang berada di Indonesia? Kaitkan dengan tax treaty 
pasal 15! 
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