
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Definisi, unsur-unsur pokok serta fungsi pajak  

2.1.1 Definisi Pajak 

Para ahli dibidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak dengan 

berbagai pendapat antara lain : 

Menurut  Prof. DR. Rahmat Soemitro, Seperti yang ditulis oleh Mardiasmo ( 

2003:1 ) “Perpajakan Teori dan Kasus” bahwa 

                  “Pajak adalah iuran-iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal, yang langsung dapat di tunjukan dana yang dapat digunakan 

untuk mendapan pengeluaran umum”  

 

Menurut S.I Djajadiningrat ,yang ditulis oleh Mardiasmo ( 2003:1 ) “Perpajakan 

Teori dan Kasus” bahwa : 

       “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari 

kekayaan  ke kas negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”  

 

Menurut Mr. Dr. N.J. Fieldmann ,yang ditulis oleh Mardiasmo ( 2003:1 ) 

“Perpajakan Teori dan Kasus” bahwa : 

                     “Pajak adalah persentasi yang dipaksakan sepihak oleh dan 

terutang kepada penguasa (menutut norma-norma yang ditetapkan 

secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan 

untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum” (2003 : 1) 

 

 

 

 



 

2.1.2 Unsur-unsur Pokok Pajak 

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

meimliki unsur-unsur pokok yaitu : 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara  

2. Berdasarkan undang-undang 

3. Dapat dipaksakan  

4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara 

langsung dapat ditujukan 

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara 

  

2.1.3 Fungsi Pajak  

             Ada dua fungsi pajak yaitu : 

1.Fungsi budgetair ( Fungsi Anggaran ) 

Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-                                             

pengeluarannya. 

2.Fungsi Regulerend ( Fungsi mengatur ) 

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1  Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) 

 Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak diatas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. 

  Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang 

pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 januari 1983 yang telah mengalami 

beberapa perubahan yaitu : 

1. UU no. 7 tahun 1991 

2. UU no. 10 tahun 1994 

3. UU no. 17 tahun 2000 



 

 Undang-undang pajak itu dilandasi falsapah pancasila dan undang-

undang dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung 

tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai 

kewajiban kenegeraan. 

 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan. 

1. a.  Orang pribadi 

       b.  Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan                        

  yang  berhak. 

2.    Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainya, BUMN/BUMD dengan   

       nama dan bentuk apapun,firma, kongsi, kopeasi, dan pension,    

       persekutuan,    

 perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau  

 organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainya. 

3.    Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi: 

1.  a.   Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:  

             Subjek pajak orang pribadi, yaitu: 

• Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih 

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 

• Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 

   b. Subjek Pajak badan, yaitu: 

    Badan yang berdirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

 c.  Subjek Pajak warisan, yaitu: 

 Warisan yang belum dibagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 

    



 

2.   Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari: 

       a.  Subjek orang pribadi, yaitu: 

            Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau  

                        berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

               tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Yang: 

a. menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha  

tetap di Indonesia. 

b. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 

bukan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia. 

 b.  Subjek Pajak badan, yaitu: 

      Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di        

Indonesia yang :                 

     1)   menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk  

           usaha tetap di Indonesia. 

     2)    dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 

                  bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan              

            melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 

  2.2.3   Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 

           Yang tidak termasuk subjek Pajak adalah: 

1. Badan perwakilan Negara asing. 

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari luar 

Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

• Bukan warga Negara Indonesia dan din di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatanya di 

Indonesia. 



 

• Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

3. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 

      sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 

      Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan                                               

 syarat:   

• Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

• Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

4. Pejabat perwakilan organisasi internasinal sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan Menteri keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 

Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  

      Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan   

 syarat: 

• Bukan warga Negara Indonesia. 

• Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan 

lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 

 

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan (PPh) 

 Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yng diterima atau diproleh Wajib Pajak, baik yang 

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

konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama 

dan bentuk apapun. 

 

 

 



 

 Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah: 

1. pengertian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

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

     gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainya, kecuali         

      penghasilan lain ditentukan dalam undang-undang ini. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 

3. laba usaha 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,   

 dan badan lainya sebagai penganti saham atau penyertaan modal. 

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainya   

 karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan     

 anggota. 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,  

 pemecahan, atau pengambilalihan usaha. 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

 sumbangan, kecuali diberikan keluarga sedarah dalam garis keturunan 

 lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau  

        badan  sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapan  

        oleh Mentri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,  

        pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak  

        bersangkutan. 

5.    Penerimaan kembali pembayaran pajak yang talah dibebeankan sebagai   

  biaya. 

6.    Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan         

 pengembalian utang. 

7.     Deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari                

  perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil  

     usaha kopersi. 



 

8.     Royalti. 

       Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengunaan harta 

9.     Penerimaan atau peroleha pembayaran berkala. 

10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

 tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

11. Keuntungan karena Kurs selisih mata uang asing. 

12. Selisih lebih karena pengembalian aktiva. 

13. Premi asuransi. 

14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang  

       terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha pekerjaan bebas. 

15. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum   

 dikenakan pajak. 

 

  2.2.5   Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan (PPh) 

  Tidak termasuk objek pajak adalah: 

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

                         zakat  atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh  

                         pemerintah dan para penerima zakat yang hak. 

       b.   Harta hibahan yang diterima oeh keluarga sedarah dalam garis  

                          keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan  

                          pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil, termasuk koperas 

                          yang ditetapkan oleh Mentri 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 penyertaan modal. 



 

4.     Penggantian atau imbalan sumbangan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah. 

5.     Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa. 

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

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari 

peryataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden 

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

disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham 

tersebut. 

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

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

  maupun pegawai. 

8.     Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada angka 7, dalam bidang –bidang tertentu yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan. 

9.     Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

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

perkumpulan, firma, dan kongsi. 

10.  Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana 

selama 5 (tahun) pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin 

usaha. 

11.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 



 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut : 

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan, dan 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia. 

 

2.2.6 Pengasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

    Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini menurut Rancangan Undang-

undang PPh ( RUU PPh )  adalah: 

1.     Rp15.840.000,00 untuk dari Wajib Pajak orang pribadi per tahun. 

2.     Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. 

3.  Rp2.640.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilanya 

digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat: 

•     Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu 

pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam 

undang-undangnPPh pasal 21 dan 

•  Pekerjaan istri tidak ada hubunganya dengan usaha atau pekerjaan 

bebas suami atau anggota keluarga yang lain. 

    4.   Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota kelurga sedarah dan       

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak 

angkat  yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3  orang). 

 

  2.2.7   Tarif Pajak Penghasilan (PPh)     

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai 

berikut : 

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri 



 

 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

(lima persen) 

Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00 15% 

(lima belas persen) 

Di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00 25% 

(dua puluh lima persen) 

Di atas Rp500.000.000,00  30% 

(tiga puluh persen) 

 

2. Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Tarif Tunggal Bertahap 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Proyeksi 2009 28% 

 (dua puluh delapan 

Persen) 

Proyeksi 2010  25% 

(dua puluh lima persen) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

  2.3.1  Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

          Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan 

pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainya. 

   

  2.3.2  Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

   Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, 

yang terdiri atas: 

1. Badan pemerintah. 

2. Subjek pajak badan dalam negeri. 

3. Penyelenggara kegiatan. 

4. Bentuk usaha tetap. 

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainya 

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat 

penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh 

Pasal 23, yang meliputi: 

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

(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan 

konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas. 

b.  Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukaan. 

 

 

 



 

  2.3.3   Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23  

   Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah: 

1.  Deviden. 

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

        pengembalian utang. 

3.  Royalti. 

4.  Hadiah dan penghargaan yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

5.  Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. 

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

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong 

pajak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21. 

7.  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta  

         

  

  2.3.4   Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Penggunaan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23 

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah: 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna 

usaha dengan hak opsi. 

3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseoan 

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau 

organisasi yang sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal 

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia. 

4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana. 

5. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 



 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut: 

a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang 

ditetapkan Menteri Keuangan dan 

b. Sahamya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

 

2.3.5  DASAR PEMOTONGAN 

Ada 2 (dua) dasar pemotongan pajak (pph) pasal 23 ayat (1) huruf a sampai 

dengan c yaitu: 

  1.  Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk   

apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak 

badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri 

atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib 

membayarkan : 

a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : 

             1. Deviden. 

                         2.Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan                

Sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 

                           3. Royalti. 

                           4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong  pajak  

                               sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e  

b. Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga  

             simpanan yang dibayarkan oleh koperasi ; 

c. Sebesar 15% dari perkiraan netto atas : 

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta. 

                        2.   Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa  



 

                              manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan 

                              jasa  lain selain yang telah dipotong pajak  

                              sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21. 

 

2.3.6  Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 

               Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23, yaitu : 

            1.  15% dari penghasilan bruto atas penghasilan berupa : 

• Deviden 

             Sehubungan dengan jaminan pengembalian utang 

• Royalti 

• Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong   

                 pajak  

   2.  Sebesar 15% dari perkiraan netto atas : 

• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa  

    manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan 

    jasa  lain selain yang telah dipotong pajak  

    sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21. 

3.  Sebesar 20% dari jumlah bruto, 

     Dalam hal ini jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank    

     Indonesia tersebut tidak melebihi dari Rp.7.500.000.00 ( Tujuh juta 

     lima ratus ribu rupiah ), setoran pelunasan ONH bukan berupa  

    Deposito atau tabungan berdasarkan peraturan pemerintah  

     nomor.131 tahun 2000. 

  Perkiraan penghasilan Netto yang ditetapkan oleh keputusan Direktur 

Jendral Pajak Nomor : Kep-170 / PJ / 2002 tentang Perkiraan Penghasilan 

Netto Atas Penghasilan Berupa Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan 



 

dengan Penggunaan Harta yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh 

Pasal 23. 

 

Tabel 2.1  Kep.DJP Nomor : Kep-170 / PJ / 2002 

          

 

No 

Jenis penghasilan / jasa Periraan 

Tarif 

pemotongan 

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan 

dengan penggunaan harta khusus kendaraan 

angkutan darat  

20% 15% 

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan 

dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan 

penghasilan lain sehubungan dengan 

persewaan tanah atau hubungan yang telah 

dikenakan pajak penghasilan yang bersifat 

final berdasarkan peraturan pemerintah 

Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan 

penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta khusus kendaraan 

angkutan darat. 

 

 

40% 

Dari jumlah bruto  

tidak termasuk PPN 

 

6% 

 



 

1. a. Jasa Propesi 

b. Jasa konsultan, kecuali konsultan 

kontruksi. 

c. Jasa akuntansi dan pembukuan  

d. Jasa penelitian 

e. Jasa aktueris 

50% 

Dari jumlah bruto 

tidak termasuk PPN 

15 % 

2.. a. Jasa teknik dan jasa mamajemen  

b. Jasa perancang / desain: 

• Jasa perancang interior dan jasa 

perancang pertamanan; 

• Jasa perancang mesin dan jasa 

perancang peralatan. 

• Jasa perancang alat-alat 

transportasi/kendaraan 

• Jasa perancang alat kemasan 

c. Jasa instalasi/pemasangan: 

• Jasa instalasi/pemasngan mesin, 

listrik/telepon/air/gas/AC/TV 

kabel,kecuali dilakukan wajib pajak 

yang ruang lingkup pekerjaanya di 

bidang kontruksi dan mempunyai 

40% 

Dari jumlah bruto 

termasuk PPN 

      15% 



 

izin/sertifikat sebagai pengasaha 

kontruksi; 

• Jasa instalasi/pemasangan peralatan; 

d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan : 

• Jasa perawatan/pemeliharaan/ 

perbaikan mesin, 

listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel; 

• Jasa perawatan/pemeliharaan/ 

perbaikan peralatan; 

• Jasa perawatan/pemeliharaan/ 

perbaikan alat-alat 

transportasi/kendaraan; 

• Jasa perawatan/pemeliharaan/ 

perbaikan bangunan, kecuali yang 

dilakukan oleh wajib pajak yang di 

ruang lingkup pekerjaanya di bidang 

konstruksi dan mempunyai 

izin/sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi; 

e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang 

penambangan minyak dan gas bumi 



 

(migas), kecuali yang dilakukan oleh 

bentuk usaha tetap. 

f. Jasa penunjang di bidang penambangan 

migas  

g. Jasa penambangan dan jasa penunjang 

dibidang penambangan selain migas. 

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan 

dan Bandar udara. 

i. Jasa penebangan hutan, termasuk land 

clearing. 

j. Jasa pengolahan/ pembuangan limbah. 

k. Jasa maklon 

l. Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja.  

m. 

asa perantara 

n. Jasa dibidang perdagangan surat-surat 

berharga, kecuali yang dilakukan oleh 

BEJ, BES, KSEI, dan KPEI. 

o. Jasa Kustodian/penyimpangan/penitipan, 

kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak 

termasuk sewa gedung yang telah 



 

dikenakan PPh final berdasarkan 

peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 

1996. 

p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk 

umum. 

q. Jasa pengisiam silih suara (dubbing) dan 

atau mixing film. 

r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang 

teknologi, termmasuk jasa internet. 

s. Jasa sehubungan dengan softwer 

computer, termasuk perawatan, 

pemeliharaan dan perbaikan.    

 



 

3. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa 

perawatan/pemeliharaan/perbaikan 

bangunan, jasa instalasi / pemasangan 

listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, 

sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yang 

ruamg lingkup pekerjaanya di bidang 

konstruksi dan mempunyai izin/setifikat 

sebagai pengusaha konstruksi.  

13 1/3% 

Dari jumlah bruto 

tidak termasuk PPN 

15% 

4. a. Jasa perancangan konstruksi 

b. Jasa pengawasan konstruksi 

26 2/3%  

Dari jumlah bruto 

tidak termasuk PPN 

15% 

5. a. Jasa pembasmian hama dan jasa 

pembersihan. 

b. Jasa catering 

c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang 

pembayaranya di bebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja daerah. 

10% 

Dari jumlah bruto 

tidak termasuk PPN  

15% 

 

 



 

2.3.7  Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

          Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 

2.3.7.1 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 

            Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan  (PPh ) pasal 23 yaitu : 

a. Pemotongan pajak penghasilan ( PPh ) pasal 23 ayat 1 undang-undang 

      nomor 17 tahun 2000 adalah oleh pihak yang membayarkan  

      penghasilan terdiri atas : 

1. Badan Pemerintah 

2. Subjek pajak dalam negeri 

3. Penyelenggaraan kegiatan 

4. Bentuk usaha tetap 

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

b. Dasar Pemotongan 

      Adalah penghasilan bruto terkecuali untuk sewa dan jasa yang 

menggunakan perkiraan penghasilan neto sebagai dasar pemotongan pajak 

penghasilan ( pph ) pasal 23 ayat ( 1 ) huruf c yang di tetapkan oleh 

Direktur Jendral Pajak; 

c. Tarif Pemotongan adalah : 

       1 ). Umum…………………….15% 

       2 ). Final ( diatur dengan peraturan pemerintah ) 

d.  Saat pemotongan pajak penghasilan  

     Adalah pada akhir bulan di lakukannya pembayaran atau pada akhir 

bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 

2.3.7.2 Pelaksanaan Penyetoran  dan Pelaporan Pajak Penghasilan ( PPh ) 

            Pasal 23 

a. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 

      Menurut ketentuan dalam surat keputusan menteri keuangan nomor 

541 / KMK.04 /2000 diatur mengenai penyetoran pajak diatur sebagai 

berikut : 



 

      1). Ketentuan pasal 1 ayat (2) adalah pajak penghasilan (pph) 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 26 undang-undang 

nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (pph) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan undang-undang nomor.17 tahun 2000, harus 

disetor paling lambat tanggal 10 ( sepuluh ) bulan takwim berikutnya 

setelah bulan saat terutangnya pajak. 

     2). Ketentuan pasal 2 adalah dalam hal jatuh tempo pembayaran atau 

penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau 

penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

     3). Pasal 3 adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di 

kantor pos atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan milik 

daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral 

Anggaran. 

  4). Pasal 4 adalah pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan 

dengan menggunakan surat setor pajak atau sarana administrasi lain 

yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. 

b.  Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.  

   Menurut ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2000 KUP diatur 

mengenai pelaporan pajak sebagai berikut: 

 1). Ketentuan pasal 3 ayat (3 ) adalah batas waktu penyampaian surat 

pemberitahuan adalah: 

      a. Untuk surat pmberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) 

hari setelah masa pajak  

      b. Untuksurat pemberitahuan tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah akhir taun pajak. 

  2. Ketentuan pasal 3 ayat (4) adalah Direktur Jendral Pajak atas 

permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu 

penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) hurup b untuk paling lama 6 (enam) bulan. 



 

    3. Ketentuan pasal 4 ayat (1) adalah Wajib Pajak wajib mengisi dan 

menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan 

menandatanganinya. 

   4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) adalah surat pemberitahuan yang 

disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal 

Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk 

itu, sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan harus diberikan juga 

bukti penerimaan. 

   5. Ketentuan pasal 6 ayat (2) adalah penyampaian surat pemberitahuan 

dapat dikirimkan melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain 

yang diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

   6. Ketentuan pasal 9 ayat (2) adalah kekurangan pembayaran pajak 

yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus dibayar 

lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ke tiga setelah tahun 

pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu 

disampaikan. 

   7. Ketentuan pasal 10 ayat (1) adalah Wajib pajak wajib membayar 

atau menyetor pajak yang terutang dikas Negara melalui kantor pos dan 

atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik daerah 

atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  

 

 

 

2.4 Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 Atas Sewa Dan Penghasilan Lain 

            Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Dan Jasa Pihak Lain 

 Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengunaan 

 harta dan jasa pihak lain ( kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan 

 dengan persewaan tanah dan atau bangunan ) dikenakan pemotongan pajak 

 pengahasilan (PPh) Pasal 23 dengan ketentuan sebagai berikut: 



 

 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus 

 angkutan darat adalah sebesar 15 % dari perkiraan penghasilan netto. Besarya 

 penghasilan netto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak 

 pertambahan nilai (PPN). 

 2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

 sewa dan penghasilan  lain sehubungan dengan persewaan tanah dan 

 bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final 

 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 dan sewa dan 

 penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat 

 adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan 

 penghasilan netto adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak 

 pertambahan nilai atau PPN.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

         

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

    

 

 

 


