
 
     
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1.      Pajak Secara Umum 

 

      2.1.1.   Dasar Hukum Pajak 

Dasar hukum pajak adalah pasal 23 ayat ( 2 ) Undang - Undang Dasar 

1945 yang berbunyi :  

“segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang - Undang 
dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan 
pajak   ( termasuk bea cukai ) untuk keperluan Negara hanya 
berdasarkan       Undang - Undang”. 

 

2.1.2. Pengertian Pajak 

Menurut pendapat para ahli yang diuraikan dalam buku Perpajakan 

Indonesia ( 2001 : 2 ), karangan Waluyo dan Wirawan B. Ilyas adalah : 

• Menurut P.J.A Andriani 

“Pajak adalah iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang 
terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan 
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk 
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran 
umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan”. 
 
• Menurut Rachmat Soemitro 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - 
undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal    
( kontra prestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”.  
 



 
     
 
 
 

 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai 

unsur- unsur. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. unsur- unsur pajak 

tersebut meliputi :  

1. Iuran rakyat kepada Negara.               

Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang       

( bukan barang ). 

2. Berdasarkan undang- undang.               

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang- undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

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

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.3. Fungsi pajak 

 Di dalam buku “Perpajakan Indonesia” ( 2001 : 8 ) karangan Waluyo 

dan Wirawan B. Ilyas, sebagaimana telah diketahui ciri - ciri yang melekat 

pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak 

yaitu : 

1. Fungsi Budgetair                 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. 

2. Fungsi Regulered                                     

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

• Dikenakan pajak tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi akan 

minuman keras dapat ditahan. 

• Pajak yang dikenakan terhadap barang - barang mewah dengan tujuan 

untuk mengurangi gaya konsumtif. 



 
     
 
 
 

 

• Tarif untuk export dikenakan 0 % dengan tujuan untuk mendorong export 

produk Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.4.  Pengelompokan Pajak 

Seperti diuraikan dalam buku “Perpajakan edisi revisi” ( 2002 : 6 ) 

karangan Mardiasmo, pajak dikelompokan menjadi : 

 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan pada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

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

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 

Contoh : PPh 

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

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 

Contoh : PPn dan PPnBM 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : PPh, PPn dan PPnBM, PBB, Bea Materai 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 

atas : 

1. Pajak daerah yang ditangani oleh provinsi : 

• Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan kendaraan diatas air 

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ) dan kendaraan diatas air 



 
     
 
 
 

 

• Kk 

• Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

2. Pajak daerah yang ditangani oleh kota madya atau kabupaten : 

• Pajak Hotel dan Restaurant 

• Pajak Hiburan 

• Pajak Reklame 

• Pajak Penerangan Jalan 

• Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C 

• Pajak Parkir 

   

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak 

 Di dalam buku yang berjudul ”Perpajakan Edisi Revisi” ( 2002 : 7 ), 

karangan Mardiasmo, disebutkan bahwa sistem pemungutan pajak dibedakan 

menjadi 3 ( tiga ) yaitu :  

1. Official Assesment System              

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah          

( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 Ciri - ciri Official Assesment System : 

a. Wewenang untuk besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

b. Wajib Pajak bersifat pasif 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) 

oleh fiskus 

2. Self Assesment System         

 Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak 

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri - cirri Self Assesment system : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri 

b. Wajib pajak bersifat aktif, dimana dia mengerjakan sendiri proses 

perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutangnya 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 



 
     
 
 
 

 

3. With Holding System             

 Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga         

( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri - ciri With Holding System : 

Wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, yaitu pihak lain selain fiskus dan wajib pajak. 

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 22 

 

 2.2.1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 

  Dasar hukum pajak penghasilan pasal 22 : 

 1. Pasal 22 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor. 17 Tahun 2000. 

 2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 254/KMK.03/2001 tanggal 

30 April 2001 tentang penunjukan pemungutan pajak penghasilan 

pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan 

pelaporannya. 

 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 236/KMK.03/2003 tanggal 3 

Juni 2003 tentang perubahan kedua KEP. MENKEU Nomor. 

254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungutan pajak penghasilan 

pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan 

pelaporannya. 

 4.  Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-401/PJ/2001 

tanggal 18 Juni 2001 tentang tarif dan tata cara pemungutan 

penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil 

produksi semen di dalam negeri. 

 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-25/PJ/2003 tanggal 

31 Januari 2003 tentang Perubahan Keputusan Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor. KEP-523/PJ/2001 tentang tarif dan tata cara 

pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 

oleh industri dan exportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, 



 
     
 
 
 

 

perkebunan, pertanian dan perikanan atas pembelian bahan – bahan 

untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang 

pengumpul. 

 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-529/PJ/2001 

tanggal 18 Juni 2001 tentang tarif dan tata cara pemungutan, 

penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22. 

 

 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-601/PJ/2001 

tanggal 11 September 2001 tentang perubahan ketiga atas KEP. 

DIRJEN Pajak Nomor. KEP-108/PJ/1996 tentang bentuk formulir 

pemungutan/pemotongan PPh.  

 

2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Siti Resmi dalam 

bukunya yang berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus” ( 2003 :233 ) adalah 

pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan 

Lembaga – lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas 

penyerahan barang dan badan – badan tertentu baik badan pemerintah maupun 

swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di 

bidang lainnya. 

 

2.2.3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor. KEP-

417/PJ/2001 yang diberi tugas untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 

adalah : 

1.  Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. 

2.  Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah ( baik pusat 

maupun daerah ) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. 

3.  Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dan Badan Usaha Milik Daerah      

( BUMD ) yang melakukan pembelian barang dengan dana yang 



 
     
 
 
 

 

bersumber dari belanja Negara ( APBN ) dan atau belanja daerah               

( APBD ), kecuali badan – badan tersebut dalam butir 4 ( empat ). 

4.  Bank Indonesia, Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional ( BPPN ), 

Badan Urusan Logistik ( BULOG ), PT. Garuda Indonesia, PT. 

Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan bank – bank BUMN 

yang melakukan pembelian barang – barang yang dananya bersumber 

dari APBN dan atau APBD. 

5.  Badan Usaha yang bergerak dalam industri semen, industri rokok, 

industri kertas, industri baja dan industri otomotif yang ditunjuk oleh 

Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam 

negeri. 

6.  Pertamina serta Badan Usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang 

bahan baker minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan 

hasil produksinya. 

7.  Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, 

perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan – bahan untuk keperluan 

industri atau eksport mereka dari pedagang pengumpul. 

 

2.2.4. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 

Subjek dan objek pajak penghasilan pasal 22 menurut Siti Resmi dalam 

bukunya yang berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus” ( 2003 : 234 ) adalah : 

   Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 

a. Importir. 

b. Rekanan Pemerintah. 

c. Rekanan Badan – badan tertentu. 

d. Konsumen semen, rokok, kertas, baja dan otomotif. 

e. Penyalur atau agen pertamina dan badan – badan usaha selain 

pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis 

premix dan gas. 



 
     
 
 
 

 

f. Industri dan eksportir dalam sektor perhutanan, perkebunan, 

pertanian dan perikanan. 

 

   Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 

1. Impor barang. 

2. Pembayaran atas pembelian yang dilakukan Direktorat Anggaran, 

Bendaharawan Pemerintah baik tingkat pusat ataupun daerah. 

3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN 

dan BUMD yang dananya dari APBN dan atau APBD. 

4. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pertamina dan badan 

usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar jenis 

premix dan gas. 

5. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh 

badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri 

rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif. 

6. Pembelian bahan – bahan untuk keperluan industri dan eksportir 

yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan 

perikanan dari pedangan pengumpul. 

 

2.2.5. Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor.                   

KEP-417/PJ/2001 yang ditetapkan tanggal 27 Juni 2001 diuraikan bahwa 

besarnya tarif pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut : 

 1. Atas Impor 

   a.  Impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor ( API ), besarnya 

pungutan PPh pasal 22 adalah 2,5 % dari nilai impor. 

   PPH PASAL 22 = 2,5 % x Nilai Impor 

   b. Impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor ( API ), 

besarnya pungutan PPh pasal 22 adalah 7,5 % dari nilai impor. 

   PPH PASAL 22 = 7,5 % x Nilai Impor 



 
     
 
 
 

 

   c. Besarnya pungutan PPh pasal 22 bagi impor yang tidak dikuasai 

adalah 7,5 % dari harga jual lelang. 

   PPH PASAL 22 = 7,5 % x Harga Jual Lelang 

Catatan :  

Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar Cost 

Insurance and Freight ( CIF ) + bea masuk + pungutan pabean lainnya. 

 

2. Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD 

 Pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah 

dikenakan pemungutan PPH pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga pembelian. 

   PPH PASAL 22 = 1,5 % x harga Pembelian 

 

Pembelian yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah : 

1. Pembayaran atas penyerahan barang ( bukan merupakan jumlah yang dipecah 

– pecah ) yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000,00. 

2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, ai 

minum/PDAM, dan benda – benda pos. 

3. Pembayaran/pencairan dan Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor 

Perbendaharaan dan Kas Negara.  

 

3. Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif Di Dalam Negeri 

 Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam 

negeri pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,45 % dari dasar pengenaan pajak ( 

DPP ) Pajak Pertambahan Nilai. 

   PPH PASAL 22 = 0,45 % x DPP PPN 

Penjualan kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 

atas industri otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor kepada : 

1. Instansi Pemerintah. 

2. Korps Diplomatik. 

3. Bukan Subjek Pajak. 



 
     
 
 
 

 

 

4. Atas Penjualan Hasil Produksi Rokok Di Dalam Negeri 

 Penjualan rokok di dalam negeri oleh industri rokok dikenakan pungutan PPh 

Pasal 22 adalah sebesar 0,15 % dari harga bandrol ( pita cukai ), dan bersifat final. 

   PPH PASAL 22 ( Final ) = 0,15 % x Harga Bandrol 

 

 

 

5. Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas Di Dalam Negeri 

 Penjualan kertas di dalam negeri oleh industri kertas dikenakan pungutan PPh 

Pasal 22 adalah sebesar 0,1 % dari Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) Pajak 

Pertambahan Nilai. 

   PPH PASAL 22 = 0,1 % x DPP PPN 

 

6. Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen Di Dalam Negeri 

 Penjualan semen di dalam negeri oleh industri semen dikenakan pungutan PPh 

Pasal 22 adalah sebesar 0,25 % dari Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) Pajak 

Pertambahan Nilai. 

   PPH PASAL 22 = 0,25 % x DPP PPN 

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah penjualan semen dalam 

negeri oleh PT. Indocement, PT. Semen Cibinong, dan PT. Semen Nusantara 

kepada distributor utama/tunggalnya. 

 

7. Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja Di Dalam Negeri 

 Penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh industri baja dikenakan 

pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,3 % dari Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) 

Pajak Pertambahan Nilai. 

   PPH PASAL 22 = 0,3 % x DPP PPN 

 



 
     
 
 
 

 

8. Atas Pembelian Bahan – bahan Untuk Keperluan Industri atau Ekspor 

oleh Industri yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, 

Pertanian, dan Perikanan dari Pedagang Pengumpul 

 Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri atau eksportir yang 

bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang 

telah terdaftar sebagai Wajib Pajak adalah sebesar 0,5 % dari harga pembelian 

tidak termasuk PPN.   

   PPH PASAL 22 = 0,5 % x Harga Pembelian 

 

9. PPh Pasal 22 Yang Dipungut Oleh Pertamina Dan Badan Usaha Selain 

Pertamina 

 Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha 

lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT 

dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah sebagai berikut : 

1. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU swastanisasi 

adalah sebesar 0,3 % dari penjualan. 

   PPH PASAL 22 = 0,3 % x Penjualan 

2. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU Pertamina 

adalah sebesar 0,25 % dari penjualan. 

   PPH PASAL 22 = 0,25 % x Penjualan 

3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3 % dari 

penjualan. 

   PPH PASAL 22 = 0,3 % x Penjualan 

Catatan : 

Pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat final atas penyerahan/penjualan hasil 

produksi kepada penyalur/agennya. Sedangkan penjualan kepada pembeli lainnya                    

( misalnya pabrikan ) pemungutannya tidak bersifat final, sehingga PPh pasal 

22-nya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. 

 

2.2.6. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 



 
     
 
 
 

 

   Objek yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 

menurut buku yang berjudul “Perpajakan teori dan Kasus” ( 2003 : 225 ), 

karangan Siti Resmi adalah sebagai berikut : 

• Atas pembelian yang dibayar dengan APBN/APBD, yang dikecualikan   

sebagai objek pajak penghasilan pasal 22 adalah 

a. Pembayaran atas penyerahan barang ( bukan merupakan jumlah yang 

dipecah - pecah yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000,-. 

b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air 

minum/PDAM dan benda - benda pos. 

c. Pembayaran/pencairan dana jaringan pengaman social oleh kantor 

perbendaharaan kas Negara. 

 

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

 

 2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan  

  Pajak Penghasilan Pasal 22 bendaharawan Pemerintah adalah pajak 

yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan 

pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan dalam kegiatan usaha 

yang dibiayai oleh APBN/APBD.  

 

2.3.2. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

Bendaharawan yang ditunjukan untuk memungut PPh pasal 22 sesuai 

Undang Undang PPh Pasal 22 ayat ( 1 ) adalah : 

1. Bendaharawan Direktorat Jenderal Anggaran. 

2. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

3. Bendaharawan Bea Cukai dan Bank Devisa. 

4. Bendaharawan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dan Badan Usaha 

Milik Daerah ( BUMD ) yang melakukan pembayaran atas 

penyerahan/pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD. 

5. Bank Indonesia, Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional ( BPPN ), 

Badan Urusan Logistik ( BULOG ), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, 



 
     
 
 
 

 

PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan bank – bank BUMN yang 

melakukan pembelian barang – barang yang dananya bersumber dari 

APBN dan atau APBD. 

 

2.3.3. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

a.  Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

Subjek pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan yaitu rekanan 

pemerintah yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). Yang dimaksud rekanan pemerintah 

adalah perseorangan atau badan yang menjual barang kepada pemerintah 

dimana uang pemerintah tersebut berasal dari APBN/APBD, atau non 

APBN/APBD. 

 

b.  Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

Objek pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan yaitu penghasilan yang 

diperoleh sehubungan dengan penyerahan barang kepada instansi 

pemerintah yang dananya berasal dari APBN/APBD, atau non 

APBN/APBD. 

 

2.3.4. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

   Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.254/KMK.03/2000 

tanggal 30 April 2001 dan Kep-417/PJ/2001, yang dikecualikan dari objek 

pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan : 

1. Pembayaran atas penyerahan barang ( bukan merupakan jumlah yang 

dipecah - pecah yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000,-. 

2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air 

minum/PDAM dan benda - benda pos. 

3. Pembayaran/pencairan dana jaringan pengaman social oleh kantor 

perbendaharaan kas Negara. 



 
     
 
 
 

 

4. Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan 

pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah 

yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman dari luar negeri. 

 

2.3.5. Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

  Sehubungan dengan adanya pembayaran dari Bendaharawan 

Pemerintah kepada rekanan pemerintah atas pembelian barang yang dananya 

berasal dari APBN/APBD, maka berdasarkan Kep-417/PJ/2001 dipungut PPh 

Pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga pembelian. 

  PPH PASAL 22 = 1,5 % x Harga Pembelian 

 

2.3.6. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

   Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang dan 

jasa oleh Dirjen Anggaran Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun 

daerah, BUMN/BUMD, yang dibayar dari APBN/APBD berdasarkan Kep. 

Menkeu Nomor 254/KMK.03/2001, sebagaimana telah di ubah dengan Kep. 

Menkeu No.392/KMK.03/2001, serta berdasarkan Kep. Dirjen Pajak 

No.417/PJ/2001, adalah sebagai berikut : 

1.  Pemungutan dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. 

2.  Pemungutan dilakukan terhadap pembelian barang dan jasa dari Rekanan 

Pemerintah. 

3.  Pemungutan dilakukan pada saat pembayaran atas pembelian barang dan 

jasa. 

4.  Sarana yang digunakan dalam pemungutan adalah dengan memakai Surat 

Setoran Pajak ( SSP ) yang terdiri dari 5 ( lima ) lembar, dimana 

banyaknya SSP tergantung pada banyaknya transaksi yang terjadi pada 

hari itu. 

 

2.3.7. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

   Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan berdasarkan       

Kep. Menkeu Nomor 254/KMK.03/2001, sebagaimana telah di ubah dengan 



 
     
 
 
 

 

Kep. Menkeu No.392/KMK.03/2001, serta berdasarkan Kep. Dirjen Pajak 

No.417/PJ/2001, adalah sebagai berikut : 

1.  Menyetorkan hasil pemungutan pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan 

ke  kantor Pos dan Giro atau ke Bank - bank persepsi. 

2.  Melakukan penyetoran pada hari yang sama dengan pelaksanaan 

pembayaran atas pembelian barang dan jasa tersebut. 

3.  Melakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP ) 

yang terdiri dari 5 ( lima ) lembar. 

Surat Setoran Pajak ( SSP ) yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 

melakukan penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara/ke tempat pembayaran 

lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Banyak SSP yang digunakan adalah 

5 ( lima ) lembar, yang masing - masing diperuntukkan : 

• Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak. 

• Lembar 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN. 

• Lembar 3 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak. 

• Lembar 4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. 

• Lembar 5 : Untuk Arsip Bendaharawan. 

 

 SSP tersebut harus diisi dengan : 

a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak rekanan serta ditanda tangani oleh 

Bendaharawan pemungut. 

b. Kode Jenis Pajak ( MAP ) yaitu 0112 ( kode jenis PPh Pasal 22 ) dan Kode 

Jenis Setoran 100 ( kode jenis setoran masa ). 

Apabila Bendaharawan terlambat menyetorkan, maka akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan ( Undang - Undang KUP Pasal 

9 ayat 2a ). 

 

2.3.8. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan 

   Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan berdasarkan 

Kep. Menkeu Nomor 254/KMK.03/2001, sebagaimana telah di ubah dengan 



 
     
 
 
 

 

Kep. Menkeu No.392/KMK.03/2001, serta berdasarkan Kep. Dirjen Pajak 

No.417/PJ/2001, adalah sebagai berikut : 

1.  Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 14 bulan takwim berikutnya 

setelah masa pajak berakhir. 

2.  Pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan ( SPT ) masa Pajak 

Penghasilan Pasal 22. 

Surat Pemberitahuan ( SPT ) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut 

ketentuan peraturan Undang - Undang Perpajakan. 

3.  SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan diisi dengan 

menggunakan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Bendaharawan selaku 

pemungut dan ditanda tangani oleh Bendaharawan. 

4.  Melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan selaku 

pemungutan terdaftar. 

Apabila waktu pelaporan tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, 

maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,-        

( Undang - Undang KUP Pasal 7 ayat 1 ). 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


