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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar-pakar dari sudut 

pandang yang berbeda, tapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu 

merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. 

pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani yang 

diterje,mahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo S.H. Edisi Revisi 2005 dalam 

bukunya “ Pajak Pertambahan Nilai” sebagai Berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara ( yang dapat dipaksa) yang 

terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan” 

 

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “ 

Perpajakan “ Edisi Revisi 2006 yang diterjemahkan oleh Prof. Dr. Masdiasmo, 

MBA., Ak., adalah sebagai berikut : 

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector public 

berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak 

mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara  langsung dapat 

ditunjukan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau 

pencegah untuk mencapai tujuan yang ada  diluar bidang keuangan 

Negara” 

 

2.1.2 Ciri-ciri Pajak 

Dari definisi-definisi tersebut data ditarik kesimpulan bahwa pajak 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Iuran rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 
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b. Berdasarkan Undang-Undang  

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

Dari unsur di atas terdapat dua fungsi pajak yaitu: 

a. Fungsi Penerimaan ( Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur ( Reguler)  

 

2.2 Pajak Pertambahan Nilai 

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan NIlai 

 Menurut Achmad Tjhahjono dan Triyono Wahyudi (2003:3), Pengertian 

dan PPN adalah sebagai berikut : 

“Yang dimaksud dengan pajak pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak 

dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di 

dalam negeri. “ 

 

 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya 

saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. 

Pertambahan Nilai timbul karena digunakannya factor-faktor produksi pada setiap 

jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan 

memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa para konsumen. 
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Pajak pertambahan nilai mempunyai cirri-ciri sebagai berikut : 

1. PPN atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. 

2. PPN sebagai pajak tidak langsung dimana beban PPN dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Namun segi yuridis  tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada 

pada penanggung pajak atau (pemikul beban) 

3. PPN sebagai pajak onjektif , dapat diartikan bahwa pungutan PPN 

berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadan diri wajib pajak  

4. Multi Stage Tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata 

rantai jalur produksi manapun jalur distribusi  

5. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda  karena PPN dipungut 

atas nilai tambahnya saja. 

6. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak  

7. PPN bersifat netral  

 Netralitas ini dapat dibentuk karna ada dua faktor : 

a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. 

b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan. 

 

2.2.2 Objek Pajak Pertambhan Nilai 

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas: 

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha. 

 Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus mempunyai syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak  

b. Barang tidak berwujud diserahkan merupakam barang kena pajak tidak 

berwujud  

c. Penyerahan tidak dilakukan didalam Daerah Pabean  

d. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan 

pengusaha yang bersangkutan. 
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2. Impor Barang Kena Pajak 

Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pungutan dilakukan melalui 

Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena 

Pajak tersebut pada poin satu di atas, maka siapapun yang memasukkan 

Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah 

dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, tetapi dikenakan 

pajak. Demikian juga atas imporBarang Kena Pajak yang berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, 

pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh Materi 

Keuangan. 

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh 

pengusaha. 

Penyerahan jasa yang terutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut; 

a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, 

b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, 

c. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan 

pengusaha yang bersangkutan. 

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor 

Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang 

berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean 

juga dikenakan pajak. 

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean. Terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang di 

manfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenakan pajak menurut Undang-

undang PPN. 

6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh pengusaha Kena Pajak  

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah 

Pabean dikenakan Pajak Menurut Undang-undang PPN. 
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7. Kegiatan membangun sendiri  yang dilakukan tidak dalam lingkungan 

perusahaan atau pekerjaan oleh pribadi atau badan. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 C Undang-undang PPN dan PPnBM, Pajak 

pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang 

dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang 

pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak 

lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh mentri keuangan. 

8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula 

aktiva tersebut tidak untuk diperjual-belikan. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang PPN dan PPnBM, Pajak 

pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan aktiva tersebut tidak untuk 

diperjual-belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat 

perolehannya dapat dikreditkan. 

 

2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai dan Kewajiban Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) 

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

yaitu Orang Pribadi atau Badan adalah dalam bentuk apapun yang bertempat 

tinggal atau yang berkedudukan di Indonesia yang dalam lingkungan usaha atau 

pekerjaannya menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak (BPK), 

mengimpor, mengekspor, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang 

tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau 

memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean. 

1. Pengusaha (tidak termasuk usaha kecil) yang dalam lingkungan usaha atau 

pekerjaan nya :  

a. Penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean  

b. Ekspor Barang Kena Pajak  

c. Impor Barang Kena Pajak  

d. Menghasilkan Barang Kena Pajak  

e. Melakukan Usaha Dagang  

f. Melakukan Usaha Jasa Kena Pajak  
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2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan senbagai Pengusaha Kena 

Pajak  

3. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri, 

bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 

4. Orang Pribadi atau Barang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 

terwujud atau  Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean  

5. Menyerahkan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula 

aktiva tersebut tidak untuk diperjual-belikan sepanjang PPN yang di bayar 

pada saat perolehannya. Kewajiban  Pengusaha Kena Pajak : 

a. Memiliki Nomer Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  

b. Memungut ppajak Pertambahan Nilai yang terutang  

c. Menyetor  Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal 

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 

 

2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar 

Pengenaan Pajak (DPT). Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan 

pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. 

Dasar Pengenaan Pajak jumlah Harga Jual atau penggantian atau Nilai 

Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan Harga Jual, Penggantian NIlai 

ekspor, dan NIlai Impor adalah :  

1. Harga Jual 

Harga Jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 

seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak 

termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPNBM dan 

potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Apabila Pengusaha 

Kena Pajak selain menerbitkan Faktur Pajak juga menerbitkan Faktur 

Penjualan. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga yaitu bonus, 

komisi, atau balas jasa lainnya yang diberikan dalam rangka menjual Barang 

Kena Pajak. 



12 

Apabila Pengusaha Kena Pajak selain menerbitkan Faktur Pajak juga 

menerbitkan Faktur Penjualan. Tidak termasuk dalam pengertian potongan 

harga yaitu bonus, komisi, atau balas jasa lainnya yang di terbitkan dalam 

rangka menjual Barang Kena Pajak. 

2. Penggantian 

 Penggantian adalah nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yangt 

diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa 

Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini 

dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 

3. Nilai Ekspor 

Nilai Ekspor adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang 

diminta atau yang seharusnya diminta oleh seorang Eksportir. Nilai Ekspor 

dapat diketahui dari dokumen ekspor. 

4. Nilai Impor 

Nilai Impor adalah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk 

ditambah pungutan lainnya yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak 

termasuk pajak yang dipungut menurut peraturan perundang-undangan PPN 

dan PPnBM. 

Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalahharga patokan impor 

atau cost insurance and freight (CIF) sebagai perhitungan bea masuk 

ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain  menurut peraturan 

perundang-undangan Pabean. 

5. Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 

 Nilai Lain yang dapat digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah : 

a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 

adalah Harga Jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor; 

b. Untuk pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 

Pajak adalah Harga Jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor; 

c. Untuk penyeraah media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan 

Harga JUal rata-rata; 
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d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul 

film; 

e. Untuk Persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat 

pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar; 

f. Untuk aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan yang 

masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar; 

g. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan pariwisata adalah 10% dari jumlah 

tagihan atau yang seharusnya ditagih; 

h. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan yang 

seharusnya ditagih; 

i. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang 

diterima berupa service change, provinsi, dan diskon. 

 

2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% 

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena 

Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga 

mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan 

barang atau jasa dengan tariff berbeda. 

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak 0% 

Pajak Pertambhan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang 

Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang 

di ekspor atau dikonsumsi di Luar Daerah Pabean, dikenakan PPN dengan 

tariff 0%. Hal ini bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak Masukan yang telah dibayar dari 

barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. 

 

2.2.6 Tata Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai 

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan 

mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang 

Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak. 
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PPN yang terutang = Tarif PPN x DPP 

 

  

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran 

yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli 

merupakan Pajak Masukan. 

Contoh: 

1. Pengusaha Kena Pajak “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan harga 

jual Rp. 15.000.000-, 

PPN yang terutang (Pajak Keluaran) yang dipungut oleh Pengusaha Kena 

Pajak “A” 

Contoh: 

10% x Rp. 15.000.000-, = Rp. 1.500.000-, 

2. Pengusaha Kena Pajak “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan 

memperoleh penggantian Rp. 10.000.000-, 

PPN yang terutang ( Pajak Keluaran ) yang dipungut oleh Pengusaha Kena 

Pajak “B” = 10% x Rp. 10.000.000-, = Rp. 1.000.000-, 

3. Tuan “C”  Mengimpor Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dengan 

nilai impor Rp. 15.000.000 PPN yang dipungut melalui Direktorat Jendral 

pajak Bea Cukai sebesar 10% x Rp. 15.000.000 = Rp. 1.500.000-, 

 

2.2.7 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 

Sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di konsumsi pada 

tingkat konsumen, Pajak Pertambahan Nilai telah dipungut pada setiap mata rantai 

jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak 

menimbulkan efek ganda (cascade effect) karena adanya umur kredit pajak. Oleh 

karena itu beban pajak oleh konsumen besarnya sama, tidak mempengaruhi 

panjang atau pendeknya jalur produdiksi atau jalur distribusi. 

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas nilai tambah Barang Kena Pajak 

atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini 

dimaksudkan selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. 
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Adapun metode yang digunakan untuk menghitung berapa besar pajak 

yang terutang atas nilai tambah tersebut adalah : 

a. Addition Method 

Dengan metode ini PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah 

dikalikan tariff PPN yang berlaku. Pada Metode ini disyaratkan bahwa setiap 

pengusaha kena pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan akurat 

atas biaya yang dikeluarkan. 

b. Subtraction Method 

PPN yang terutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga 

pembelian dikalikan tarif pajak yang berlaku. 

c. Credit Method 

Metode ini hampir sama dengan subtraction method, hanya pada kredit 

metode ini yang dicari bukan hanya sekedar selisih antara harga jual dengan 

harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan 

pajak yang dipingut saat penjalan. 

 

2.2.8 Pengertian Faktur Pertambahan NIlai 

Pengertian faktur pajak dan pengusaha kena pajak diatur dalam UU No. 42 Tahun 

2009, sebagai berikut : 

1. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) yang dibuat oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP). 

2. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-undang ini. 

 

 Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, 

karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan kerja 

(mekanisme) pengkreditan PPN. 

 Faktur pajak diterima pada saat pembayaran, apabila pembayaran diterima 

sebelum penyerahan JKP, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan 

pembayaran. 
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 Dalam mekanisme Pajak Pertambahan NIlai dikenal adanya tiga macam 

Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak Sekunder, Faktur Pajak Gabungan dan Faktur 

Pajak Sederhana. Berikut adalah penguraiannya :  

a. Faktur Pajak Standar 

Faktur Pajak Standar merupakan faktur pajak yang dapat digunakan sebagai 

bukti pemungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak 

masukan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa 

Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak standar. 

Keterangan-keterangan Faktur Pajak Standar meliputi: 

1). Nama, alamat, NPWP, serta nomer dan tanggal pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak 

2). Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerimaan 

Pengusaha Kena Pajak. 

3). Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian 

dan potongan harga. 

4). Pajak Pertambahan Nilai 

5). Tanggal penyeraha atau tanggal pembayaran 

6). Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak 

b. Faktur Pajak Gabungan 

 faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang meliputi semua 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi 

selama satu bulan takwin kepada pembeli yang sama atau Penerima Jasa Kena 

Pajak yang sama. 

 Faktur Pajak Gabungan yang merupakanFaktur Pajak Standar harus dibuat 

selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 
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 Tanggal penyerahan atau pembayaran pada faktur pajak diisi dengan tanggal 

awal Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sampai dengan 

tanggal terakhir dari masa pajak yang dibuatka Faktur Pajak Gabungan, 

dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari masing-masing faktur 

penjualan. 

c.   Faktur Pajak Sederhana 

   Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak yang digunakan sebagai tanda 

bukti penyerahan atas kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dan kegiatan 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemberi Barang 

Kena Pajak atau penerima Barang Kena Pajak yang diketahui identitasnya. 

 Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh Pemberi Barang Kena 

Pajak atau Penerima Barang Kena Pajak sebagai srana untuk pengkreditan 

pajak masukan, Faktur pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat: 

1). Nama, alamat usaha, NPWP, serta nomer dan tanggal pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak yang 

menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

2). Macam, Janis dan kuantum 

3). Jumlah harga jual penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya 

pajak dicantumkan secara terpisah 

4). Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana 

 

2.3 Saat dan Tempat Pajak Terutang, Saat Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai 

2.3.1 Saat Terutangnya Pajak 

 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip 

akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak 

atau saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat Impor Barang Kena Pajak, 

meskipun atas penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya, 

secara lebih terinci saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut: 
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1. Terutangnya pajak penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut 

sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak. Terjadi pada saat Barang 

Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau kepada 

pihak ketigauntuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak 

diserahkan kepada pengusaha jasa angkutan. 

2. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang meurut 

sifar dan hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat 

penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak 

tersebut, baik secara hukum maupun secara nyata kepada pihak pembeli. 

3. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh 

Pengusaha Barang Kena Pajak, adalah pada saat harga penyerahan dinyatakan 

sebagai piutang, ditagih dan diterima pembayarannya serta saat 

ditandatanganinya kontrak atau perjanjian PKP. 

4. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai 

tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara yata, baik sebagian 

maupun seluruhnya. 

5. Terutangnya pajak atas Impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat barang 

tersebut dimasukan ke Dalam Daerah Pabean. 

6. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat barang 

tersebut dikeluarkan dari Daearah Pabean. 

7. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjual-belikan dan atas Barang Kena Pajak terjadi pada perusahaan tersebut 

nyatanya sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan 

berdasarkan hasil pemeriksaan dan data atau dokumen yang ada. 

8. Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak, tidak berwujud atau 

jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau 

badan tersebut mulai memanfaatkan Barang kena pajak tidakberwujud atau 

Jasa Kena Pajak dari luaran Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatan 

ditetapka oleh Menteri Keuangan. 

 

 



19 

2.3.2 Tempat Pajak Terutang 

1. Atas Penyerahan Barang Kena Pajak 

Tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 

Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat 

kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau seharusnya dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

2    Atas Impor  

      Dalam hal impor, terutangnya pajak di tempat Barang Kena Pajak dimasukan 

kedalam Daerah Pabean dan dipungut melalui Direktorat Jendral Bea dan 

Cukai. 

3. Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena 

Pajak dari luar Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi di tempat orang 

pribadi atau badan terdaftar sebagai wajib pajak. 

4. Atas kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dilakukan 

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha 

Kena Pajak, adalah ditempat bangunan tersebut didirikan. 

 

2.3.3 Saat Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 

 Berdasarkan UU PPN yang paling baru yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009 

Pasal 15 A, sebagai berikut :  

1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama 

akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum 

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. 

2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling 

lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 

 

2.3.4 Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

 Bagi Pengusaha Kena Pajak PPN yang telah dipungut dan disetorkan harus 

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk masa pajak terjadi 

penyetoran. Dalam hal ini pembayaran PPN tersebut berkaitan dengan usaha yang 
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terutang PPN, maka PPN tersebut Pajak Masukan yang dapat di kreditkan. Fungsi 

surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan PPN yang sebenarnya terutang. Bagi 

orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan 

pemungutan dan penyetoran PPN tersebut dengan menggunakan bukti setoran ke 

kas Negara selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak kepada Kantor 

Pelayanan Pajak tenpat terdaftarnya Wajib Pajak. 

 

2.4 Cara kerja Sistem Pajak Pertambahan Nilai 

Jenis pajak ini disebut Pajak Pertambahan Nilai karena dikenakan atas 

pertambahan nilai (value added) dari bagian yang dihasilkan atau yang diserahkan 

oleh PKP, yang tergolong pabrikan, Importer, agen utama, distributor utama atau 

pemborong bagunan. Dalam system Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang 

dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada 

unsur pemungutan pajak berganda. Hal ini dimungkinkan dengan adanya 

mekenisme kredit pajak dan tarif yang sama yaitu 10%. 

Pengusaha Kena Pajak akan dipungut PPN dari barang dan jasa yang 

dibeli atau diperoleh untuk kegiatan usahanya. Barang dan Jasa yang dibeli atau 

diperoleh perusahaan tersebut merupakan “keluaran” ( output ) dan PPN yang 

dipungut merupakan pajak keluaran. 

Pengusaha kena pajak setiap bulan diwajibkan untuk menghitung jumlah 

pajak yang terhitung dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak untuk 

keperluan hitungan jumlah pajak yang terutang atau mungkin yang lebih bayar, 

maka Pengusaha Kena Pajak Tersebut harus menghitung selisih antara Pajak 

Keluaran dan Pajak Masukan. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar 

disbanding Pajak Masukan maka selisihmya merupakan jumlah yang harus disetor 

oleh Pengusaha Kena Pajak. Dan apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak 

Keluaran, maka selisihnya merupakan hasil dari Pengusaha Kena Pajak tersebut 

untuk diminta kembali atau dikompensasikan dengan jumlah yang terutang dalam 

masa berikutnya. 
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2.5 Pajak Pertambahan Nilai sebagai Kredit Pajak 

 Dalam pasal 9 undang-undang PPN dan PPnBM telah diatur bahwa Pajak 

Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk 

masa pajak yang sama. Apabila Pajak Keluaran lebuh besar dari Pajak Masukan, 

maka selisih merupakan PPN yang harus dibayar Pengusaha Kena Pajak, 

demikian sebaliknya. 

 Untuk menghitung PPN yang harus dibayar dan di setor oleh Pengusaha 

Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu kita harus mengurang Pajak Keluaran 

drngan Pajak Masukan yang didapat. 

 Tempat pengkreditan Pajak Masukan adalah di tempat Pengusaha Kena 

Pajak dikukuhkan. Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkredittan harus 

memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang 

tercantum dalam Faktur Pajak harus sama dengan alamat Prngusaha Kena Pajak 

yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan. 

 Direktoral Jendral Pajak dapat menentukan hal lain, baik atas permohonan 

tertulis dari Pengusaha Kena Pajak maupun secara jabatan. Kompensasi kelebihan 

Pajak Masukan sesuai dengan pasal 9 ayat 4 pajak masukan yang dimaksudkan 

adalah pajak masukan yang dapat di kreditkan. 

 Dapat terjadi dalam suatu masa pajak terdapat Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan 

tersebut dapat diminta kembali. 

Perhitungan di bawah ini merupakan contoh pajak yang dikompensasikan ke 

bulan berikutnya : 

Contoh: 

 Masa Pajak Mei 2001 

 Pajak Keluaran    Rp. 2.000.000,- 

 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 4.500.000,-  

   Pajak yang lebih bayar Rp. 2.500.000,- 

Pajak yang lebih bayar tersebut dapat diminta kembali (restitusi) dapat 

dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 2001 atau disumbang ke Negara. 
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 Masa Pajak Juni 2001 

 Pajak Keluaran    Rp. 3.000.000,- 

 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 2.000.000,-  

   Pajak yang lebih bayar Rp. 1.000.000,- 

 Pajak yang lebih bayar dari Masa Pajak 

 Mei 2001 yang dikompensasikan ke Bulan 

Juni 2001     Rp. 2.500.000,-  

 Pajak yang harus dibayar Juni 2001 Rp. 1.500.000,- 

 

2.5 PPN yang Ditanggung Pemerintah 

Untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan 

meningkatkan program pembangunan dibidang kesejahteraan rakyat dan  

pertahanan-keamanan, atas impor penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena 

Pajak tertentu, Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang ditanggung oleh 

Pemerintah antara lain: 

1. Barang Modal Berupa Mesin dan Peralatan Pabrik baik dalam keadaan 

terpadang maupun terlepas  

2. Senjata, amunisi, alat angkutan air, dibawah air dan diudara, kendaraan lapi 

baja, dan kendaraan angkutan khusus lainnya untuk keperluan ABRI yang 

belum dibuat di dalam negri  

3. Vaksin polio dalam rangka melaksanakan program Pekan Imunisasi Nasional 

(PIN)  

4. Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pambangunan 

nasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

5. Rumah-rumah, rumah sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa atau pelajar 

serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

serta mendengar pertimbangan Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat. 

Jasa yang diserahkan oleh kontraktor kepada peru Perumnas untuk 

pemborongan bangunan rumah murah, rumah sederhana, pondok boro yang 

batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar 

pertimbangan Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat. 
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6. Jasa oleh kontraktor dalam rangka pembanguna tempat-tempat yang semata-

mata untuk keperluan ibadah. 

7. Jasa persewaan Rumah Susun Sederhana. 

 

2.7 Istilah-istilah yang Digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai 

 Dalam Undang-undang yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi Wilayah 

darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu. Di 

Zona Ekonomi Ekslusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku 

Undang-undang nomor 10 Tahun1995 twntang kepabean. 

Di Zona Ekonomi Eklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku 

Undang undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

2. Barang adalah Barang berwujud yang menurut sift dan hukumnya dpat berupa 

barang bergrak atau barang tidak bergerak. 

3. Barang Kena Pajak adlah barang berwujud yang menurut sifat atu hukumnya 

dapat berupa barng bergerak atau barng tidak bergerak maupun barang tidak 

berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan 

PPnBM. 

4. JAsa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk  jasa yang dilakukan 

yanhg menghasilkan barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan dan 

ata petunjuk dari pemesan. 

5. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiaatan pelayanan suatu perikatan atau 

perbuatan hukum tang menyebabkan suatu barng atau fasilitas atau 

kemudahan untuk dipakai. 

6. Penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan hak Barng Kena Pajak 

karena suatau perjanjian, penglihan BKP karena suatu perjanjian Leasing, 

penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, 

pamakaian sendiri dan pemberian Cuma-Cuma, persediaan BKP dan aktiva 

menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan, penyerahan BKP antar 

cabang, penyerahan BKP secara konsinyasi. 
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7. Penyerahan Jasa kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberi Jasa Kena Pajak, 

termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa 

Kena Pajak yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. 

8. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean 

ke luar Daerah Pabean. 

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar Daerah Pabean ke 

dalam Daerah Pabean. 

10. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan 

tukar-menukar barang, tanpa mengubah jenis dan sifatnya. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun firma, 

kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, yayasan dan bentuk Badan 

Lainnya. 

12. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah Harga Jual,penggantian, Nilai Impor, 

Nilai ekspor atau nilai lain yang ditetepkan dengan keputusan Menteri 

Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. 

13. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 

yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk 

PPN yang menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan 

dalam Faktur Pajak. 

14. Pajak masukan adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 

diperolehtersebut metupakan (input) untuk kegiatan usaha, maka pajak yang 

dibayar pada saat perolehannya atau dinamakan input tax. 

15. Pajak keluaran adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 

diserahkan pada pihak lain selaku pembeli lain atau penerima jasa, merupakan 

produk (output) dari kegiatan usaha. 
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16. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa 

Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan 

oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 

17. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam 

lingkungan perusaaan atau pekerjaannya menghasilkan barang yaitu 

mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, 

memanfaatkan barang tidak berwujud dari liar Daerah Pabean, melakukan 

usaha jasa atau memanfaaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 

 


