
BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak Secara Umum

Pajak mempunyai peran sangat penting bagi negara, baik sebagai sumber

penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa

yang akan datang, karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling

besar.

Pajak merupakan kewajiban rakyat untuk memberikan sebagian harta

kekayaannya pada negara tanpa mendapatkan timbal balik yang diterima secara

langsung dari negara. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai dana untuk

penyelenggaraan negara dan pembangunan serta berfungsi untuk mengatur kehidupan

sosial dan ekonomi negara.

2.1.1 Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk merealisasikan kemandirian suatu bangsa dalam hal

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam

negeri berupa pajak. Pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

termasuk pembangunan yang berguna untuk kepentingan umum.

Dalam membahas mengenai pajak, perlu diketahui pengertian pajak itu

sendiri. Beberapa ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak dengan

berbagai pendapat yang berbeda antara lain menurut Rochmat Soemitro, seperti

yang dikutip oleh Mardiasmo (2003:1) :



“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.”
Sedangkan menurut P.J.A Andiani dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum

Pajak” yang dikutip oleh Waluyo (2003:4) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan’.

2.1.2 Unsur-unsur Pokok Pajak

Dari beberapa definisi diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, artinya

Bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang, artinya

Bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk, artinya

Bahwa dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 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

Fungsi pajak menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam bukunya

“Perpajakan Indonesia”, 2003:8 , dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan  di

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang

mewah.

2.1.4 Jenis Pajak

Pembagian pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”, 2002:5

dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Menurut golongannya

a) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : 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 atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan

diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan

Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah. Contoh :



• Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), contoh : Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

• Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/kota), contoh : Pajak Hotel dan

Restroran (pengganti Pajak Pembangunan I), Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas

penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam dalam tahun pajak sesuai

dengan Pasal 1 UU No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Undang-undang pajak penghasilan ini dilandasi falsafah pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan-ketentuan yang

menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai

kewajiban kenegaraan.

2.2.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a) Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak

adalah :

1. Orang pribadi

2. Warisan yang belum terbagi



3. Badan, diantaranya PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, persekutuan,

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,

lembaga, dana pension, dan bentuk badan usaha lain.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi,

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri atas :

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :

• Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

• Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan  yang

berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas :

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang :

1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di

Indonesia.



2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

BUT 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 BUT di

Indonesia.

2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

BUT di Indonesia.

b) Objek Pajak

 Objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu 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 bentuk

apapun.



2.2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri, dapat dihitung berdasarkan penghasilan nettonya di kurangi

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1)

UU No. 17 Tahun 2000 yang jumlahnya sebagai berikut :

1. Rp 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk

diri Wajib Pajak orang pribadi;

2. Rp 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan

untuk Wajib Pajak yang kawin.

3. Rp 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

tambahan bagi Wajib Pajak yang istrinya menerima atau memperoleh

penghasilan yang digabung dengan penghasilannya.

4. Rp 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan

untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam

garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan

sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk diri

sendiri. Dan dalam tidak kawin pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk

keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 (tiga) orang.

Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah

setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau

memperoleh penghasilan apapun, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak



(PTKP) sejumlah Rp 1.440.000 setahun ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) untuk keluarga sebagaimana dimaksudkan diatas.

2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan keterangan Pasal 21 UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan (PPh), besarnya tarif pajak ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000 5%

Diatas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 10%

Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 15%

Diatas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 25%

Diatas Rp 200.000.000 35%

Tabel 2.2

Tarif Bagi Wajib Pajak dalam negeri serta BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000 10%

Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 15%

Diatas Rp 100.000.000 30%



2.2.4 Surat Setoran Pajak (SSP)

  Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui

Kantor pos dan atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

  Adapun fungsi dari Surat Setoran Pajak (SSP) ada 2 yaitu :

a.sebagai sarana untuk membayar pajak

b.sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

2.2.5 Surat Tagihan Pajak (STP)

  Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda.

 Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan apabila :

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPn 1984 tetapi tidak

melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi telah

membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

 Fungsi daripada Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut :



1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT Wajib Pajak.

2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

3. Alat untuk menagih pajak.

2.2.6 Bank Persepsi

  Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun contoh dari

Bank Persepsi diantaranya Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan lain sebagainya.

2.2.7 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau

pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

Yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau

pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dikutip dari buku

“Perpajakan” karangan Mardiasmo (2000:167) adalah sebagai berikut :

“Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang
dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan
kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”.
  Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah Pasal 22

UU No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang



Pajak Penghasilan. Dan yang terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

236/KMK.03/2003 yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003.

2.3.2 Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebagaiman yang dimaksud dalam

Pasal 22 UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah :

1. Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai, atas impor barang.

2. Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun

Pemerintah Daerah, yang melakukan atas pembelian barang.

3. BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang

dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah.

4. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri

kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

5. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan

bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya.

6. Badan Urusan Logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Yang merupakan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah :

1. Impor barang;

2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran,

Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah.



3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang

dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah.

4. 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.

5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain

Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.

6. Penyerahan gula pasir dan tepung terigu Badan Urusan Logistik (BULOG).

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Besarnya Pungutan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tarif atas impor barang

Impor Barang Tarif Perhitungan PPh Pasal 22

a. Menggunakan Angka Pengenal Impor (API) 2,5 % x Nilai Impor

b. Tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) 7,5 % x Nilai Impor

c. Impor yang tidak dikuasai 7,5 % x Harga Jual Lelang

Tabel 2.4

Tarif atas pembelian barang dari APBN, APBD, dan BUMN tertentu

Pembelian Barang Tarif Perhitungan PPh Pasal 22

Pembayaran atas pembelian barang 1,5 % x Harga Pembelian



Tabel 2.5

Tarif atas penjualan hasil produksi atau pembeli dilakukan oleh badan usaha

yang bergerak di bidang industri

Jenis Industri Tarif Perhitungan PPh Pasal 22

a. Rokok 0,15 % x Harga Banderol

b. Perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan 0.5 % x Harga Pembelian

c. Semen 0,25 % x DPP PPN

d. Baja 0,30 % x DPP PPN

e. Kertas 0,10 % x DPP PPN

f. Otomotif 0,45 % x DPP PPN

Tabel 2.6

Tarif atas Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan

bakar minyak jenis premix

Jenis Bahan Bakar SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina

a.Premium 0,3 % x Penjualan 0,25 % x Penjualan

b. Solar 0,3 % x Penjualan 0,25 % x Penjualan

c. Premix/Super TT 0,3 % x Penjualan 0,25 % x Penjualan

d. Minyak Tanah 0,30 % x Penjualan

e. Gas LPG 0,30 % x Penjualan

f. Pelumas 0,30 % x Penjualan



2.3.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 22

Dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 22 diatur sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang oleh

pemungut (Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai) dilaksanakan dengan cara

penyetoran oleh pengimpor yang bersangkutan ke Bank Devisa, atau Bank

Persepsi, atau bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai.

2. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang atau

bahan-bahan oleh pemungut Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan BULOG dilaksanakan dengan

cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak

ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

3. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan hasil produksi

oleh pemungut badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri

dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak

atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Penyetorannya tersebut dilakukan secara kolektif dengan menggunakan SSP

(Surat Penyetoran Pajak) dan harus diterbitkan bukti pemungutannya dalam

rangkap 3.

4. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan hasil produksi

oleh pemungut Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang



bahan bakar dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh penyalur, agen, dan atau

pembeli lainnya ke bank persepsi, atau Kantor Pos dan Giro. Atas

pemungutannya diterbitkan bukti pemungutan.

2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

   2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dikutip dari buku

“Perpajakan” karangan Mardiasmo (2000:171) adalah sebagai berikut :

“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 lainnya”.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah UU No.7

Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU

No.17 Tahun 2000. Aturan pelaksanaan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor 178/Pj/2006 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2007.

2.4.6 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau

BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal,

penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.



2.4.7 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah :

1. Dividen

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

pengembalian hutang.

3. Royalti

4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana

yang 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 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21

7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.4.8 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diantaranya adalah sebagai berikut :

Jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan

dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain

yang imbalannya dipotong pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c UU No.7 Tahun 1983 tentang penghasilan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000.



Berikut ini lampiran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak No. 178/Pj/2006 :

Tabel 2.7

Tarif  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Baru

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN

PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN

SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

YANG TELAH DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

No Jenis Penghasilan Perkiraan

Penghasilan

Neto

1 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

khusus kendaraan angkutan darat

20% dari

jumlah bruto

tidak termasuk

PPN

2 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

(kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan

tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat

final berdasarkan PP No 5 Tahun 2002 dan penghasilan lain

sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan

darat

40% dari

jumlah bruto

tidak termasuk

PPN



PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS JASA TEKNIK, JASA

MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI DAN JASA LAIN YANG ATAS

IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 21

No Jenis jasa Perhitungan PPh

Pasal 23

Sifat

Pemotongan

1 a. Jasa penyelidikan dan keamanan

b. Jasa kurir

c. Jasa biro/ agen perjalanan swasta

d. Jasa konvensi, pameran, dan

perjalanan insentif

e. Jasa freight forwarding

f. Jasa pengepakan

g. Jasa maklon

15% x 20% x PB

(Peng.Bruto)

Kredit Pajak

2 a. Jasa teknik dan jasa manajemen

b. Jasa profesi, jasa akuntansi, jasa

penilai, jasa aktuaris

c. Jasa perancang/desain :

• interior

• pertamanan

•    mesin

•    alat-alat transportasi/kendaraan

• iklan/logo

15% x 30% x PB Kredit Pajak



• alat kemasan

d. Jasa instalasi/pemasangan mesin,

listrik, telepon, air, gas, AC, TV,

kabel

e. Jasa perawatan/ pemeliharaan/

perbaikan :

• mesin, listrik, telepon, air, gas, AC,

TV, kabel

•  peralatan

• alat-alat transportasi/ kendaraan

• bangunan (kecuali yang dilakukan

oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup

pekerjaannya di bidang konstruksi

dan mempunyai izin sebagai

pengusaha konstruksi)

f. Jasa pengeboran (drilling) kecuali

yang dilakukan oleh BUT

g. Jasa penunjang di bidang migas, Jasa

penambangan & jasa penunjang di

bidang non migas

h. Jasa penunjang di bidang

penerbangan dan bandar udara



i. Jasa penebangan hutan

j. Jasa pengolahan/ pembuangan limbah

k. Jasa recruitment/ penyedia tenaga

kerja

l. Jasa perantara

m. Jasa di bidang perdagangan surat-

surat berharga, kecuali yang

dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, dan

KPEI

n. Jasa custodian/ penyimpanan/

penitipan, kecuali yang dilkukan

KSEI

o. Jasa telekomunikasi yang bukan

untuk umum

p. Jasa dubbing/mixing film

q. Jasa pemanfaatan informasi di bidang

teknologi/jasa internet

r. Jasa software komputer, termasuk

perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan.

s. Jasa-jasa lainnya

3 Jasa pelaksanaan konstruksi termasuk:

• Jasa

perawatan/pemeliharaan/perbaikan

15% x 13,33% x

PB

Kredit Pajak

Final s.d 1M



bangunan

• Jasa instalasi/ pemasangan mesin/

listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV/

kabel

• Iklan

sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib

Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di

bidang konstruksi dan mempunyai izin

sebagai pengusaha konstruksi

4 a. Jasa perencanaan konstruksi

b. Jasa pengawasan konstruksi

c. Jasa konsultasi, kecuali jasa konsultasi

hukum, bisnis,dan pajak

15% x 26,67% x

PB (4% x PB Final)

Kredit Pajak

Final s.d 1M

5 a. Jasa pembasmian hama dan jasa

pembersihan

b. Jasa catering

c. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas

yang pembayarannya dibebankan pada

APBN atau APBD

15% x 10% x PB Kredit Pajak



Adapun tarif yang digunakan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23

sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Lama

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN

PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN

SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

YANG TELAH DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

No Jenis Penghasilan Perkiraan

Penghasilan

Neto

1 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

khusus kendaraan angkutan darat

20% dari

jumlah bruto

tidak termasuk

PPN

2 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

(kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan

tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat

final berdasarkan PP No 5 Tahun 2002 dan penghasilan lain

sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan

darat

40% dari

jumlah bruto

tidak termasuk

PPN



PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS JASA TEKNIK, JASA

MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI DAN JASA LAIN YANG ATAS

IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 21

No Jenis jasa Perhitungan PPh

Pasal 23

Sifat

Pemotongan

1 a.     Jasa profesi

b. Jasa konsultan, kecuali konsultan

kontruksi

c.  Jasa akuntansi dan pembukuan

d.  Jasa penilai

e.  Jasa aktuaris

15% x 50% x PB

(Peng.Bruto)

Kredit Pajak

2 a. Jasa teknik dan jasa manajemen

b. Jasa perancang/desain :

• interior

• pertamanan

• mesin

• alat-alat transportasi/kendaraan

• iklan/logo

• alat kemasan

c. Jasa instalasi/pemasangan mesin,

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

d. Jasa perawatan/ pemeliharaan/

15% x 40% x PB Kredit Pajak



perbaikan :

• mesin, listrik, telepon, air, gas, AC,

TV, kabel

• peralatan

• alat-alat transportasi/ kendaraan

• bangunan (kecuali yang dilakukan

oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup

pekerjaannya di bidang konstruksi

dan mempunyai izin sebagai

pengusaha konstruksi)

e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang

penambangan migas kecuali yang

dilakukan oleh BUT

f. Jasa penunjang di bidang migas, jasa

penambangan dan jasa penunjang di

bidang non migas

g. Jasa penunjang di bidang penerbangan

dan bandar udara

h. Jasa penebangan hutan

i. Jasa pengolahan/ pembuangan limbah

j. Jasa maklon

k. Jasa recruitment/ penyedia tenaga kerja



l. Jasa perantara

m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat

berharga, kecuali yang dilakukan oleh

BEJ, BES, KSEI, dan KPEI

n. Jasa custodian/ penyimpanan/

penitipan, kecuali yang dilkukan KSEI

o. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk

umum

p. Jasa pengisian suli suara (dubbing) atau

mixing film

q. Jasa pemanfaatan informasi di bidang

teknologi/ jasa internet

r. Jasa software komputer, termasuk

perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan.

s. Jasa-jasa lainnya

3 Jasa pelaksanaan konstruksi termasuk :

• jasa perawatan/ pemeliharaan/

perbaikan bangunan

•  jasa instalasi, pemasangan mesin,

listrik, telepon, air, gas AC, TV

kabel, sepanjang jasa tersebut

dilakukan Wajib Pajak yang ruang

15% x 13,33% x

PB

Kredit Pajak

Final s.d 1M



lingkup pekerjaannya di bidang

konstruksi dan mempunyai izin

sebagai pengusaha konstruksi

4 a. Jasa perencanaan konstruksi

b. Jasa pengawasan konstruksi

15% x 26,67% x

PB (4% x PB Final)

Kredit Pajak

Final s.d 1M

5 a. Jasa pembasmian hama dan jasa

pembersihan

b. Jasa catering

c. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas

yang pembayarannya dibebankan

pada APBN atau APBD

15% x 10% x PB Kredit Pajak

2.4.9 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 23

1. Saat pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pada akhir bulan

dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang

bersangkutan.

2. Tata cara saat penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah

a. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya

pajak terjadi.

b. Jika dalam hal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur, maka

pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.



c. Penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau Bank BUMN dan BUMD atau

Bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran.

d. Penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

(SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

3. Tata cara saat pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Wajib Pajak

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPM), paling lambat 20 hari setelah

akhir masa pajak. Dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), paling lambat 3

bulan setelah akhir tahun pajak.


