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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pajak Secara Umum 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Para ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak dengan 

berbagai pendapat yang berbeda antara lain adalah menurut Soemitro yang dikutip 

oleh Mardiasmo (2011:1): 

“Pajak adalah iuran kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum”. 

 Andriani yang dikutip oleh Sari (2013:34) mengungkapkan definisi pajak 

adalah sebagai berikut: 

 “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

 oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 

 tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

 gunanya adalah untuk-untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

 berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

 Djajadiningrat yang dikutip oleh Sari (2013:34) mengungkapkan definisi 

pajak adalah sebagai berikut: 

 “pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara 

 karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

 tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-

 peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak 

 ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara 

 kesejahteraan umum”. 

Pengertian pajak yang diungkapkan menurut beberapa para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh rakyat kepada 

Negara untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum tanpa adanya 

kontraprestasi, serta dilakukan sesuai dengan undang – undang yang berlaku. 
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2.1.2  Fungsi Pajak 

 Resmi (2013) mengungkapkan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi 

budgetair (Sumber Keuangan Negara), dan fungsi regularend (Pengatur). Berikut 

adalah pengertiannya : 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang 

keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

tranksaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka 

tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-

lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup 

mewah). 

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan yang dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi tidak memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 

c. Tarif pajak ekspor 0% (nol persen) dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa Negara. 
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d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: 

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut 

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan 

kesehatan). 

 

2.1.3 Pengelompokkan Pajak 

Mardiasmo (2016) mengungkapkan bahwa pajak dikelompokkan menjadi 3 

(tiga) bagian diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah. 
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3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.  

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah 

terdiri atas : 

 Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan 

 

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak 

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak diperlukan asas - asas pemungutan 

didalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian antara 

pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu 

pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Mardiasmo (2016) mengungkapkan ada 

tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan sebagai 

berikut:  

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun 

dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

 



11 
 

 
 

2. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya 

tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.  

3. Asas Kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk 

menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang 

ditempatinya. B. Ilyas & Burton (2013:37) menyebutkan terdapat empat macam 

sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:  

1. Official Assessment System  

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut 

pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang 

terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif 

dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang 

pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.  

2. Semiself Assessment System  

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan 

Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam 

sistem ini, setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang 

harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan 

besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh 

Wajib Pajak.  

3. Self Assessment System  

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada 

Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan 
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sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan 

fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, 

kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.  

4. Withholding System  

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga 

untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah 

ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada 

sistem ini, fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja 

pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Resmi (2014:74) mengungkapkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah 

pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam suatu tahun pajak.  

Undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 1 mengungkapkan bahwa 

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang 

yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan 

bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti 

mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.  

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan 

adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna 

memenuhi kepentingan negara. 
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2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

 Mardiasmo (2016) mengungkapkan bahwa Subjek Pajak terbagi menjadi 3 

(tiga), yaitu: 

1. Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak 

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

 Pengertian objek pajak secara umum adalah segala sesuatu (barang, jasa, 

kegiatan, dan lain – lain) yang dikenakan pajak. Resmi (2011:79) mengungkapkan 

bahwa pengertian Objek pajak penghasilan adalah:  

“Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik 

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

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.  

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, 

menurut Resmi (2011:80), penghasilan juga dapat dikelompokan menjadi:  

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya 

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan 
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3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak 

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak 

yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.  

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. 

 

2.2.4 Penghasilan yang Dikenakan Pajak 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan jumlah penghasilan yang dikenai 

pajak. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 dikutip oleh Resmi (2014: 80), 

Penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain : 

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

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan lain alam UndangUndang Pajak Penghasilan 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan  

c. Laba usaha  

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

 Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 

 Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota 

 Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha  

 Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 
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hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 

antara pihakpihak yang bersangkutan  

 Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan.  

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang  

g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi  

h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak  

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta  

j.  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala  

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah  

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing  

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva  

n. Premi asuransi  

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas  

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak  

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah  

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

s. Surplus Bank Indonesia 
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2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak  

Resmi (2011:84) mengutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 mengungkapkan bahwa ada beberapa penghasilan yang tidak dikenakan 

pajak, yaitu:  

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

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia; 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau 

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

2. Warisan;  

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

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;  

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 

Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;  
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5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna dan asuransi beasiswa;  

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

sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD 20 dari 

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat :  

 Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  

 Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;  

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

disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai;  

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam 

bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan;  

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

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

perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif;  

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut: 

 Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan 
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 Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu: 

 Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak 

pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ 

nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar 

negeri;  

 Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, 

direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;  

  Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang 

dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan 

dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, 

dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi 

tempat belajar;  

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

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, 

yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan 

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; 

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk 

usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraa kegiatan 

selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan 

pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.  

 

2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai 

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994 (lampiran 2). Mardiasmo (2016) mengungkapkan 

bahwa Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri atas : 

1. Badan pemerintah.  

2. Subjek Pajak badan dalam negeri.  

3. Penyelenggara kegiatan.  

4. Bentuk usaha tetap.  

5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.  

6. Orang pribadi sebagai Wajjib Pajak dalam negeri tertentu yang ditujuk 

oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, 

yaitu : 

a. Akuntan, arsitek, dokter, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan 

bebas. 
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b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan. 

2.3.3 Subjek Pajak yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23  

Penerima penghasilan atau subjek pajak yang penghasilannya dipotong Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 

(selanjutnya disebut Wajib Pajak PPh Pasal 23) terdiri atas :  

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)  

2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)  

 

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 

Mardiasmo (2016) sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 

2008 mengungkapkan bahwa ada beberapa Penghasilan yang dikenakan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23), yaitu:  

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang;  

3. Royalti;  

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

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;  

5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, 

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

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.  
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2.3.5 Objek yang Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Tidak semua penghasilan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. 

Berikut adalah Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 menurut 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (4) : 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;  

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

opsi;  

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

sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD, dari 

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan 

di Indonesia dengan syarat:  

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 32  

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor 

dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.  

4. Dihapus;  

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

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

firma, dan kongsi, termasul pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif;  

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 

7. Dihapus;dan  

8. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan 

yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.3.6 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal  

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah 

bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 

15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Menurut Pasal 23 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 telah ditetapkan tarif dan Dasar Pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut :  

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :  

a. Dividen; 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang;  

c. Royalti;  

d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

huruf e.  

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :  

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2); dan  

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultasi, danjasa lain selain jasa yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

 

2.3.7 Prosedur saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23  

 Resmi (2014:337) mengungkapkan prosedur Pajak Penghasilan Pasal 23 pada 

saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23, yaitu sebagai berikut:  

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya 

pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang 
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bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya pengasilan yang 

bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong 

pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.  

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak 

selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah 

bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos 

Indonesia.  

3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari 

setelah Masa Pajak berakhir.  

4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan 

kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan 

yang dipotong. 

5.  Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 

dilakukan secara desetralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya 

pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh 

Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawas 

terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23. Contohnya, jika 

pembayaran dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh Pasal 23 dipotong, 

disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 

23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa 

kantor cabang, maka PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan 

oleh kantor cabang yang bersangkutan. 


