
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

2.1 Pajak 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

pribadi atau badan, sebagai salah satu sumber dana yang berasal dari dalam 

Negara untuk membiayai kegiatan yang berlangsung secara terus – menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 

materiil maupun spiritual.  

Pada prinsipnya pajak bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo dalam 

bukunya yang berjudul Perpajakan (2008;1), pengertian pajak adalah sebagai 

berikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada 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”. 

 

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1, pengertian pajak adalah 

sebagai berikut: 

 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang – undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – 

besarnya kemakmuran rakyat”. 

 



Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia 

(2008;3), pengertian pajak adalah sebagai berikut: 

Pajak adalah: 

1. Dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan 

pelaksanannya yang sifatnya dapat dipaksakan, 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah, 

3. Dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, 

4. Diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan 

untuk membiayai public investment, dan 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu 

mengatur. 

 

2.1.2 Jenis – Jenis Pajak 

 Jenis – jenis pajak yang wajib dibayar oleh rakyat beraneka ragam, 

beberapa diantaranya adalah: 

1. Pajak Penghasilan (PPh); 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

3. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBm); 

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 

6. Bea Materai.  

 

 

 

 

 



2.1.3 Fungsi Pajak 

 Sebagaimana telah diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai definisi, menurut Waluyo (2008;6) terlihat adanya dua fungsi pajak, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: 

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat 

ditekan, demikian pula terhadap barang mewah. 

 

2.1.4 Penggolongan Pajak 

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, Dalam hal ini 

menurut Oyok Abuyamin dalam bukunya yang berjudul Pajak Pusat Dan 

Daerah (2010;16) adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Sifatnya 

a. Pajak Bersifat Subjektif 

Pajak yang bersifat subjektif adalah pajak yang berdasarkan atau 

berpangkal pada keadaan diri subjek pajaknya (wajib Pajaknya). 

Dalam hal ini jumlah pajak yang terutang dipengaruhi oleh 

keadaan diri subjek pajaknya. Contoh: PPh. 

b. Pajak Bersifat Objektif 

Pajak yang bersifat objektif adalah pajak yang berdasarkan atau 

berpangkal pada objek pajaknya yang berupa denda, atau keadaan, 

atau peristiwa, dan setelah ada objeknya baru ditentukan subjek 

pajaknya. Contoh: PPN & PPnBM. 

 



2. Berdasarkan Cara Pemungutan 

a. Pajak Langsung 

Pajak yang dipungut secara periodik (berkala). Pajak langsung ini 

harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang dipungut karena perbuatan atau peristiwa tertentu dan 

pada akhirnya pembayar pajak dapat membebankan atau 

melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

3. Berdasarkan Lembaga / Wewenang Pemungutan 

a. Pajak Pusat / Pajak Negara  

Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat 

(Departemen Keuangan, Direktorat Jendral Pajak) dan hasil 

penerimaannya sebagai sumber utama bagi APBN yang digunakan 

untuk membiayai rumah tangga Negara, baik biaya rutin maupun 

biaya pembangunan. Contoh: PPh, PPN / PPnBM, BM. 

b. Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Provinsi 

/ Kabupaten / Kota) dan hasil penerimaannya sebagai sumber 

utama APBD digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, 

baik biaya rutin maupun biaya pembangunan. Contoh: Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

dll. 

 

 

 

 

 

 



2.1.5 Stelsel Pemungutan Pajak 

 Menurut Oyok Abuyamin (2010;17) stelsel pemungutan pajak adalah 

sebagai berikut: 

1.  Riil Stelsel (Stelsel Nyata) 

Pemungutan pajak berdasarkan dan memperhatikan objek berupa 

penghasilan yang sudah nyata diterima oleh WP selama tahun pajak 

yang baru diketahui pada akhir tahun. Oleh karena itu, 

pemungutannya baru dilaksanakan setelah tahun pajak berakhir. 

Kelebihan stelsel ini pemungutan pajak dihitung secara nyata 

berdasarkan realisasi penghasilan. Kelemahannya pemerintah baru 

menerima pajak di akhir tahun. 

2. Fictive Stelsel (Stelsel Anggapan) 

Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan anggapan menurut 

ketentuan hukum pajak. Di awal tahun, pajak dihitung dengan 

anggapan melalui perbandingan dengan penghasilan tahun 

sebelumnya.Stelsel ini menentukan pajak yang harus dibayar dalam 

tahun berjalan dan di akhir tahun pajak baru disesuaikan dengan 

penghasilan yang sebenarnya diterima WP. Kelebihan stelsel ini 

pemerintah sudah mendapat penerimaan pajak selama tahun berjalan 

tanpa menunggu ke akhir tahun. Kelemahannya, pajak dipungut tidak 

berdasarkan yang sebenarnya. 

3. Stelsel Campuran 

Stelsel anggapan dan stelsel nyata dikombinasikan dalam stelsel 

campuran. Di awal tahun, pemungutan pajak dihitung berdasarkan 

stelsel anggapan. Di akhir tahun, pemungutan pajak dihitung 

berdasarkan stelsel nyata. Apabila stelsel anggapan pajak lebih besar 

maka WP berhak atas kelebihan pajak (Lebih Bayar), dan apabila 

stelsel anggapan pajak lebih kecil maka WP wajib membayar 

kekurangan pajak tersebut (Kurang Bayar). 

 

 



2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Oyok Abuyamin (2010;15) sistem pemungutan pajak adalah 

sebagai berikut: 

1. Official Assessment System 

Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

berdasarkan UU pemerintah (fiskus) diberi wewenang untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri – ciri Official 

Assessment System adalah sebagai berikut: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat menunggu (pasif). 

c. Utang pajak yang harus dibayar oleh WP timbul setelah 

diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

berdasarkan UU memberikan kepercayaan kepada WP untuk 

melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Ciri – ciri 

Self Assessment System adalah sebagai berikut: 

a. WP menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang harus 

dibayar / pajak yang terutang. 

b. WP membayar / menyetor sendiri pajak yang harus dibayar / pajak 

yang terutang ke Bank / Kantor Pos. 

c. WP melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar / pajak yang 

terutang. 

d. Pemerintah (Fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban 

WP dibidang perpajakan 

 

 

 

 



3. With Holding System 

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

berdasarkan UU memberi kepercayaan / wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan pemerintah dan bukan WP yang bersangkutan) untuk 

memotong atau memungut pajak yang wajib dipotong / dipungut dari 

WP yang wajib membayarnya. Pihak ketiga wajib menyetorkan hasil 

pemotongan / pemungutan pajak tersebut. Ciri – ciri With Holding 

System adalah sebagai berikut: 

a. Pemotongan / pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga 

(bukan pemerintah / bukan fiskus). 

b. Pemotong / pemungut pajak wajib menyetorkan hasil pemotongan / 

pemungutan pajak tersebut. 

c. Pemerintah (fiskus) mengawasi pelaksanaan pemotongan / 

pemungutan dan penyetoran oleh pihak ketiga. 

 

2.1.7 Rekonsiliasi 

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang 

diproses dengan beberapa sistem / subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen 

sumber yang sama. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

 Undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas 

penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. 

Undang – undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung 

dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang – undang PPh juga lebih 

memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan. 

  

 



 Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang - Undang No. 36 Tahun 

2008 tentang dasar hukum peraturan Pajak Penghasilan adalah: 

“Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan 

kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau atas penghasilan 

yang diterima dan diperolehnya dalam satu tahun pajak yang 

hasilnya di gunakan untuk Negara dan masyarakat”. 

 

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Waluyo (2008;89) secara umum subjek pajak diartikan sebagai 

berikut: 

“Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang – undang untuk 

dikenakan pajak”. 

Orang Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan 

dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. 

Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi 

sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut: 

1. Orang Pribadi 

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak 

pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. 

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak 

pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang 

berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan. 

3. Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha 

yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN atau 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 

dan Bentuk Usaha Tetap. 

BUMN dan BUMD merupakan Subjek Pajak tanpa memerhatikan 

nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan 

pemerintah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk 

memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk Usaha Tetap dalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 

di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak 

tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan 

dengan Subjek Pajak badan. 

 

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan 

Objek Pajak dapat diartikan sebagai apa yang dikenakan pajak. Menurut 

Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang dasar hukum peraturan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) telah memberikan penegasan 

mengenai Objek Pajak Penghasilan, yaitu penghasilan. Pengertian penghasilan 

menurut Undang – Undang PPh adalah: 

“Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib 

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. 

 

 Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan 

yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber, yaitu: 

 



1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan 

hubungan kerja dan pekerjaan bebas; 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 

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

gerak seperti bunga, dividen, royalty, 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. 

 

2.2.3 Surat Setoran Pajak (SSP) 

 Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 14 Pengertian Surat Setoran 

Pajak adalah: 

 “Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. 

  

 Pengertian Surat Setoran Pajak menurut Mardiasmo (2008;35)  adalah 

sebagai berikut: 

 “Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. 

  

 SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh 

Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah 

mendapatkan validasi. 

 

 



2.2.3.1 Jenis Surat Setoran Pajak (SSP) 

 Surat Setoran Pajak dibagi 2 (dua), yaitu: 

1. Surat Setoran Pajak (SSP) Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan 

digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi 

sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak (terlampir). 

SSP Standar dibuat dalam  rangkap 5 (lima), yang peruntukannya 

sebagai berikut: 

a. Lembar ke-1: Untuk Arsip Wajib Pajak; 

b. Lembar ke-2: Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 

c. Lembar ke-3: Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP; 

d. Lembar ke-4: Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran; dan 

e. Lembar ke-5: Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai 

dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. 

2. Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang 

dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan 

mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang 

sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan. 

 

 

 



2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11 pengertian Surat 

Pemberitahuan adalah: 

 “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran 

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 

perpajakan”.     

 

 

2.2.4.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 

(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 

3. Harta dan kewajiban; dan/atau 

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa 

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 

perpajakan. 

Bagi pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah 

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang: 

 

 

 



1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa 

Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 

perpajakan. 

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang 

dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 

 

2.2.4.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Jenis Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Surat Pemberitahuan Masa 

 Surat pemberitahuan masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 

Masa Pajak, terdiri dari: 

a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 

Pasal 26; 

b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22; 

c. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 

Pasal 26; 

d. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25; 

e. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 

f. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15; 

g. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;  

h. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi 

Pemungut;  



i. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi 

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai 

lain sebagai Dasar Pengenanan Pajak;  

j. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

2. Surat Pemberitahuan Tahunan 

 Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk 

suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang terdiri dari: 

a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Badan; 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam 

bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; 

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi; 

d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

 

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

  Menurut Oyok Abuyamin (2010;198) pengertian Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut: 

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu jenis pelunasan 

PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pihak ketiga, yang 

merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh 

yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk 

PPh yang bersifat final”. 

  

  Pajak Penghasilan (PPh) 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. 

 



2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

  Menurut Waluyo (2008;231) pengertian subjek Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 adalah sebagai berikut: 

“Subjek Pajak atau Penerima penghasilan yang dipotong Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap”. 

 

 

2.3.1.1 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

  Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (Pemberi Hasil) adalah 

sebagai berikut: 

1. Badan Pemerintah; 

2. Subjek Pajak badan dalam negeri; 

3. Penyelenggara kegiatan 

4. Bentuk Usaha Tetap; 

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; 

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang 

ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai 

pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu sebagai berikut: 

a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah 

camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan 

bebas; atau 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan, atas pembayaran berupa sewa. 

 

 



2.3.2  Objek dan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

  Menurut Mardiasmo (2008;217) pengertian objek Pajak Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut: 

 “Objek Pajak PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau 

bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan 

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan selain yang 

telah di potong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21”. 

 

 

2.3.2.1 Tarif Dasar Pemotongan dan Objek PPh Pasal 23 

  Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak 

oleh pihak yang wajib membayarkan, dengan tarif sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Tarif Dasar Pemotongan dan Objek PPh Pasal 23 

 

No. Jenis Jasa / Penghasilan 

Tarif PPh 23 dari Jumlah 

Bruto 

NPWP Non 

NPWP 

1 Dividen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh (yaitu: 

dividen, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, termasuk dividen dari perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian sisa hasil usaha koperasi); 

15% 30% 

2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) huruf f UU PPh (yaitu: bunga 

termasuk premium, diskonto, dan imbalan 

karena jaminan pengembalian utang); 

15% 30% 

3. Royalti; dan 15% 30% 



No. Jenis Jasa / Penghasilan 

Tarif PPh 23 dari Jumlah 

Bruto 

NPWP Non 

NPWP 

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan 

sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh (yaitu: 

penyelenggara kegiatan yang melakukan 

pembayaran sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu kegiatan). 

15% 30% 

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan 

dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan 

penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta yang telah dikenai PPh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) UU PPh (yaitu PPh final). 

2% 4% 

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, 

jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang 

telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 UU PPh. 

2% 4% 

Sumber: Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 

 

  Contoh cara menghitung PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%: 

PT. Telesindo mendapatkan hadiah dari Telkom atas pencapaian penjualan 

voucher Flexi sebesar Rp. 10.000.000,-. Pajak ditanggung oleh pemenang.             

(PT. Telesindo merupakan customer ber-NPWP) maka, perhitungan pajaknya 

adalah sebagai berikut: 

PPh Pasal 23   = 15% X Rp. 10.000.000,- 

   = Rp. 1.500.000,- 

Jumlah diterima PT. Telesindo sebesar = Rp. 10.000.000,- ─ Rp. 1.500.000,- 

         =Rp. 8.500.000,- 

 

 

 

 



  Contoh cara menghitung PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2%: 

Kopegtel XYZ mengajukan tagihan atas jasa sewa mobil bulan Oktober 2011 

sebesar Rp. 4.000.000,- (Kopegtel XYZ customer ber-NPWP), maka perhitungan 

pajaknya adalah sebagi berikut: 

PPh Pasal 23 = 2% X Rp. 4.000.000,- 

   = Rp. 80.000,- 

Jumlah diterima Kopegtel XYZ = Rp. 4.000.000,- ─ Rp. 80.000,- 

        = Rp. 3.920.000,- 

 

2.3.2.2 Jenis Jasa Lain dan Tarif PPh Pasal 23 dari Jumlah Bruto 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 

ayat (1) huruf c angka 2 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak 

penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – 

Undang Nomor 36 tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua 

persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Tarif Jenis Jasa Lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

(Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008) 

 

No. Jenis  Jasa Lain / Penghasilan Lain 

Tarif PPh 23 dari Jumlah 

Bruto 

NPWP Non-NPWP 

1 Jasa penilai (appraisal); 2% 4% 

2 Jasa aktuaris; 2% 4% 

3 Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi 

laporan keuangan; 

2% 4% 

4 Jasa perancang (design); 2% 4% 

5 Jasa pengeboran (drilling) di bidang 

penambangan minyak dan gas bumi 

(migas), kecuali yang dilakukan oleh 

bentuk usaha tetap (BUT); 

2% 4% 

6 Jasa penunjang di bidang penambangan 

migas; 

2% 4% 

7 Jasa penambangan dan jasa penunjang di 

bidang penambangan selain migas; 

2% 4% 

8 Jasa penunjang di bidang penerbangan 

dan bandar udara; 

2% 4% 

9 Jasa penebangan hutan; 2% 4% 

10 Jasa pengolahan limbah; 2% 4% 

11 Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing 

services) 

2% 4% 

12 Jasa perantara dan/atau keagenan; 2% 4% 

13 Jasa di bidang perdagangan surat-surat 

berharga , kecuali yang dilakukan oleh 

Bursa Efek, KSEI dan KPEI; 

2% 4% 

14 Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, 

kecuali yang dilakukan oleh KSEI; 

2% 4% 

15 Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau 

sulih suara; 

2% 4% 

16 Jasa mixing film; 2% 4% 

17 Jasa sehubungan dengan software 

computer, termasuk perawatan, 

pemeliharaan dan perbaikan; 

2% 4% 



No. Jenis  Jasa Lain / Penghasilan Lain 

Tarif PPh 23 dari Jumlah 

Bruto 

NPWP Non-NPWP 

18 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; 

2% 4% 

19 Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan 

mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, 

AC, TV kabel, alat 

transportasi/kendaraan dan/atau 

bangunan, selain yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di 

bidang konstruksi dan mempunyai izin 

dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi; 

2% 4% 

20 Jasa maklon; 2% 4% 

21 Jasa penyelidikan dan keamanan; 2% 4% 

22 Jasa penyelenggara kegiatan atau event 

organizer; 

2% 4% 

23 Jasa pengepakan; 2% 4% 

24 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu 

dalam media masa, media luar ruang atau 

media lain untuk penyampaian informasi; 

2% 4% 

25 Jasa pembasmian hama; 2% 4% 

26 Jasa kebersihan atau cleaning service; 2% 4% 

27 Jasa catering atau tata boga. 2% 4% 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3 Sanksi dan Denda Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

2.3.3.1 Tarif Lebih Tinggi Bagi yang Tidak Memiliki NPWP 

  Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) yang merupakan objek PPh Pasal 

23 ternyata tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga 

besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada 

tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) UU PPh. 

  Contoh cara menghitung PPh Pasal 23 dengan tarif 15%, dan customer 

tidak memiliki NPWP: 

Koperasi ABC mendapatkan hadian dari Telkom atas pencapaian penjualan 

voucher Flexi sebesar Rp. 10.000.000,-. Pajak ditanggung oleh pemenang, maka 

perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut: 

PPh Pasal 23   = 30% X Rp. 10.000.000,- 

  = Rp. 3.000.000,- 

Jumlah diterima Koperasi ABC sebesar = Rp. 10.000.000,- ─ Rp3.000.000,- 

         = Rp. 7.000.000,- 

Ket: Apabila customer tidak ber-NPWP, maka dikenakan pajak 100% lebih tinggi. 

 

2.3.3.2 Keterlambatan Pembayaran Pajak 

  Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing – 

masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak 

atau berakhirnya Masa Pajak. 

  Berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Undang – Undang KUP  No. 28 Tahun 

2007 yaitu, pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran 

pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 

bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 



2.3.3.3 Keterlambatan Menyampaikan SPT 

  Menurut Undang – Undang KUP No. 28 Tahun 2007, jika melakukan 

keterlambatan menyampaikan SPT maka akan di kenai sanksi dan denda seperti 

yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) yaitu, Apabila Surat Pemberitahuan tidak 

disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), 

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,- 

(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar             

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 

untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang 

pribadi. 

 

2.3.4 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 23 

  Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 

dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran 

atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi – transaksi yang merupakan objek 

pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, 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, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang 

yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 



2.3.4.1 Pemotongan PPh Pasal 23 

  Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya 

pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang 

bersangkutan.Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan 

adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode 

pembukuan yang dianutnya. Dokumen yang digunakan untuk menghitung 

pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 berupa lembaran Bukti 

Pemotongan PPh Pasal 23 yang didalamnya berisi NPWP, Nama Wajib Pajak, 

Alamat, dan Jenis Penghasilan yang diperoleh. 

 

2.3.4.2 Penyetoran PPh Pasal 23 

  Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang atau dibayarkan ke Kantor Pos 

atau Bank persepsi harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat – lambatnya 

tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak atau setelah 

Masa Pajak berakhir, apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran 

dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

  Penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran 

Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan 

oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah 

mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayarannya adalah 

Kantor pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat 

pembayaran pajak. 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.3 Pelaporan PPh Pasal 23 

  Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh 

Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan 

pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh 

Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang 

nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. 

  Apabila Masa Pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib 

melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam Masa Pajak 

tersebut.Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 

23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 

terdaftar. 

  Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan 

paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Jika tanggal 20 jatuh 

pada hari libur nasional, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


