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 BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 
2.1 Pengertian Umum Pajak 
  

Dalam sistem pemerintahan kita pajak merupakan sumber penerimaan 

yang mempunyai andil baik bagi pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah. 

Karena melibatkan peran serta masyarakat, maka masalah perpajakan ini selalu 

ditangani secara hati-hati dan serius baik oleh pemerintah Pusat ataupun 

pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan dibuat dan dikeluarkannya undang-

undang dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perpajakan dan 

undang-undang serta peraturan pemerintah biasanya selalu mengalami 

pembaharuan agar sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlaku. Begitu 

seriusnya pemerintah menangani masalah perpajakan ini, maka kita pun perlu 

mengetahui apa dan bagaimana unsur pajak tersebut.  

Ada banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para pakar 

perpajakan di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

• Mardiasmo (2003;1)  mengemukakan pengertian pajak adalah sebagai 

berikut : 

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

• Waluyo (2005;3) mengemukakan pengertian pajak sebagi berikut : 
 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang/barang yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum.”      
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• Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (1988;12) mengemukakan pengertian 
pajak sebagai berikut : 

 
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor 
publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan 
tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat 
ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 
dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau 
pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan 
negara.”      

         
• P.J. Andriani (1992;83)  mengemukakan pengertian pajak adalah sebagai 

berikut : 

“Pajak adalah iuran masyarakat (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan gunanya 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 
dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”     
 

 Dari keempat pengertian pajak tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah yang mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut : 

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan aturan pelaksanaannya 

sehingga dapat dipaksakan  karena mempunyai kekuatan hukum; 

2. Dalam pelunasan pajak, tidak terdapat kontra prestasi individu secara 

langsung; 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah; 

4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

Selain itu asas pemungutan pajak harus memiliki fungsi agar setiap uang 

yang dipungut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. 

 

2.2  Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 

 Pajak pertambahan nilai atau yang selanjutnya akan disingkat dengan PPN 

adalah produk baru dari Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional yang 

dicanangkan dan diberlakukan semenjak tahun 1983. Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dianggap lebih mencerminkan keadilan dan pemerataan dibandingkan 
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dengan produk sebelumnya, yaitu pajak penjualan (PPn) tahun 1951 yang 

didasarkan pada Undang-undang darurat No. 19 tahun 1951 dan diundangkan 

dengan Lembaran Negara No. 94 tahun 1951, yang kemudian disahkan menjadi 

Undang-undang No. 35 tahun 1953. 

 Sedangkan dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang mewah, disebutkan bahwa, 

“Pertambahan Nilai adalah suatu proses penambahan nilai barang 
dan jasa dengan dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur 
perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan 
memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada 
para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan 
mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah 
kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan 
nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.” 
 

 Jika kedua hal tersebut di atas disatukan akan diperoleh pengertian Pajak 

Pertambahan Nilai yaitu, iuran kepada negara yang timbul akibat dipakainya 

faktor-faktor produksi, yang mengakibatkan pertambahan nilai barang atau jasa, 

disetiap jalur usaha perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, 

dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen, 

yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjukan. 

Hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Joel G. Siegel dan Joe 

K. Shim dalam kamus Istilah Akuntansi, bahwa Value Added tax adalah : 

“Presentase tidak langsung dari pungutan pajak terhadap produk 
atau pelayanan pada berbagai tahapan produksi dan penyalurannya. 
Nilai tambah pada produk yang sebenarnya, termasuk bahan bahu, 
upah dan laba ditentukan pada setiap tahap kedudukan produksi dan 
pajaknya dihitung terhadap kenaikan nilainya.” 

 
 Ciri-ciri yang melekat pada Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah : 

1. PPN dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang (UU No. 8 

tahun 1983) serta peraturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran PPN tidak dapat ditunjukan adanya prestasi kembali 

langsung oleh Pemerintah. 
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3. PPN dipungut oleh negara. 

4. PPN dipergunakan oleh Pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. 

 

2.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai 

2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

Subjek PPN dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

1. Pengusaha Kena Pajak, yaitu 

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN. 

2. Pengusaha yang mengekspor Barang Kena Pajak yang telah 

dikukuhkan menjadi PKP. 

3. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjual-belikan. 

4. Bentuk Kerjasama operasi apabila menyerahkan Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa kena Pajak. 

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu : 

1. Orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak. 

2. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud 

dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 

3. Orang pribadi atau badan yang membangun sendiri tidak dalam 

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.. 

Penyerahan barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah 

penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan  dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaan oleh pengusaha-pengusaha yang dikenakan kewajiban PPN disebut 

dengan Pengusaha Kena Pajak. 

Pengertian  Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 

angka 15 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : 

“Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak  dan atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang, tidak 
termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih 
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.” 
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 Sedangkan pengertian pengusaha sebagaiman tercantum dalam Pasal 1 

angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : 

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan 
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan 
barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha 
jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.” 
 
Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek 

pajak atas Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak. 

 

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai termasuk kedalam jenis pajak objektif yaitu jenis 

pajak yang pemungutannya tidak mengindahkan kondisi wajib pajak dalam arti 

prinsip, tetapi kewajiban pajak orang pribadi dan badan secara objektif yang 

dimulai pada saat dipenuhinya sebab-sebab yang dapat menimbulkan kewajiban 

membayar pajak seperti keadaan, perbuatan dan peristiwa 

Karena termasuk jenis pajak objektif, maka yang menjadi titik berat 

persoalan dalam PPN adalah mengenai objek pajak yang dikenakan PPN. Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut kita harus melihat dahulu apa yang dimaksud 

dengan barang dan jasa menurut Undang-undang PPN. 

Barang sesuai dengan Pasal 1 huruf b Undang-undang PPN adalah : 

 “Barang adalah barang berwujud yang merupakan sifat atau 

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak 

bergerak maupun barang tidak berwujud.” 
 

 Sedangkan arti jasa menurut Pasal 1 huruf d (2) poin e undang-undang 

PPN adalah : 

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu 
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang 
atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia, termasuk jasa 
yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau 
permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk pemesanan.” 
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 Jadi barang dan jasa kena pajak adalah barang dan jasa yang dikenakan 

pajak berdasarkan Undang-undang PPN. 

 Pada prinsipnya seluruh barang dan jasa yang diserahkan di dalam daerah 

pabean termasuk ke dalam kriteria barang dan jasa kena pajak. Undang-undang 

PPN hanya mengatur mengenai barang dan jasa yang termasuk dalam kriteria 

Barang dan Jasa kena Pajak. 

Sesuai dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 1994 telah ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan PPN 

sesuai dengan kriteria yang dicantumkan dalam memori penjelasan Pasal 4A UU 

PPN 1984, sebagai berikut : 

a. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan yang sipetik 

langsung, diambil langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari 

sumbernya, yang meliputi : 

� Barang hasil pertanian 

� Barang hasil perkebunan 

� Hasil penyemaian, pembibitan, pembenihan dari barang pertanian, 

perkebunan dan kehutanan 

b. Barang hasil peternakan, perburuan / penangkapan, atau penangkaran yang 

diambil langsung dari sumbernya yang meliputi : 

� Barang hasil peternakkan 

� Barang hasil perburuan, penangkapan dan penangkaran. 

c. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil 

langsung dari sumbernya , yang meliputi : 

� Hasil perikanan laut 

� Hasil perikanan darat 

d. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil 

langsung dari sumbernya, yang meliputi : 

� Minyak mentah 

� Gas bumi 

� Pasir dan kerikil 

� Barang hasil pengeboran lain 
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e.   Barang-barang kebutuhan pokok, yang meliputi : 

� Beras dan gabah 

� Jagung  

� Sagu  

� Kedelai 

� Garam, baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium; 

f.  Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung dan sejenisnya ; 

g.  Listrik kecuali listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6.000 watt; 

h.  Saham, obligasi dan surat-surat berharga sejenisnya; 

i.  Air bersih yang disalurkan melalui pipa. 

 Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan pajak, diatur dalam Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;  

b. Jasa di bidang pelayanan sosial; 

c. Jasa di bidang pengiriman surat; 

d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak 

opsi; 

e.  Jasa di bidang keagamaan; 

f. Jasa di bidang pendidikan baik pendidikan sekolah maupun 

penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus; 

g. Jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersil; 

h. Jasa di bidang penyiaran; 

i. Jasa di bidang angkutan umum; 

j. Jasa di bidang tenaga kerja 

k. Jasa di bidang telekomunikasi. 

Objek Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2000 

terdapat dalam 3 pasal yaitu Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D. 

1. Objek Pajak dalam Pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2000 adalah : 
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a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

oleh Pengusaha Kena Pajak. 

b) Impor Barang Kena Pajak. 

c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

Pengusaha Kena Pajak. 

d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 

di dalam Daerah Pabean. 

e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean. 

f) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 

2. Objek Pajak dalam Pasal 16C Undang-undang No. 18 Tahun 2000 adalah : 

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau 

digunakan oleh pihak lain. 

Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sepanjang memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut : 

• Bangunan yang didirikan merupakan bangunan untuk tempat tinggal          

( tidak termasuk fasilitas penunjang ) atau tempat usaha ( termasuk 

fasilitas penunjang ). 

• Luas bangunan 400 meter persegi atau lebih. 

• Kontruksi utama bangunan bersifat permanent (tahan 25 tahun atau lebih). 

3. Objek Pajak dalam pasal 16D Undang-undang No. 18 Tahun 2000 adalah : 

Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan 

oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat 

perolehannya menurut ketentuan yang dapat dikreditkan. 

Adapun syarat-syarat dikenakannya PPN atas transaksi tersebut adalah : 

• Yang melakukan penyerahan (pengalihan) aktiva adalah Pengusaha Kena 

Pajak. 

• PPN yang dibayarkan pada saat perolehan aktiva tersebut (Pajak Masukan) 

dapat dikreditkan. Dalam hal Pajak masukan atas perolehan aktiva tersebut 

menurut ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dapat 
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dikreditkan tetapi pada kenyataannya tidak dikreditkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak bersangkutan, atas pengalihannya tetap terutang PPN.  

 

2.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

2.4.1 Tarif Pajak 

Tarif PPN adalah 10% sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPN untuk 

penyerahan BKP dan JKP yang dikonsumsi di Indonesia, penyerahan di dalam 

negeri atau impor, dan 0% untuk BKP dan JKP yang dikonsumsi di luar negeri tau 

ekspor sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU PPN. 

 

2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak 

Yang dimaksud dengan dasar Pengenaan pajak adalah : 

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

atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak 

termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan 

harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 

b. Penggantian ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan 

JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan 

potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak 

c. Nilai Impor  ialah nilai berupa uang, yang menjadi dasar penghitungan 

bea masuk ditambah pungutan yang dikenakan sesuai UU Pabean tidak 

termasuk PPN/PPn BM. 

d. Nilai Ekspor  ialah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau 

seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu nilai yang tercantum dalam 

dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah difiat muat 

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

e. Nilai lain  ialah suatu nilai berupa uang, yang digunakan sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak bagi penyerahan BKP dan JKP yang memenuhi kriteria 

tertentu . Nilai lain ditetapkan berdasarkan Menteri Keuangan. 
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2.4.3 Cara Menghitung Pajak 

Pajak Masukan adalah pajak (PPN) yang telah dibayar oleh PKP pada saat 

membeli BKP dan/atau menerima JKP. Pajak Keluaran adalah pajak (PPN) yang 

dipungut PKP ketika menjual BKP dan atau menyerahkan JKP. Cara perhitungan 

PPN cukup sederhana, menurut pasal 9  UU No. 8 tahun 1983, 

“PPN yang terhutang pada suatu masa pajak dihitung dengan 
mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pajak Masukan 
yang telah dibayar dalam suatu masa dapat dikreditkan dengan 
Pajak Keluaran untuk masa yang sama. Jika dalam suatu masa 
pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka 
selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh PKP. Jika 
dalam suatu masa pajak, Pajak masukan lebih besar daripada Pajak 
Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat 
dikompensasikan dengan pajak terhutang dalam masa pajak 
berikutnya atau dapat dikembalikan.” 
 
Secara sistematis pernyataan diatas dapat dijabarkan dengan persamaan 

sebagai berikut : 

 

PPN Keluaran – PPN Masukan = PPN yang harus disetorkan ke kas Negara 

 

Dari persamaan tersebut terdapat tiga kemungkinan hasil yang diperoleh, 

yaitu : 

1) Jika PPN Keluaran > PPN Masukan, maka terjadi kurang bayar PPN 

yang harus disetorkan ke kas negara. 

2) Jika PPN Keluaran = PPN Masukan, maka PPN yang harus 

disetorkan ke kas negara adalah nihil. 

3) Jika PPN Keluaran < PPN Masukan, maka terjadi PPN lebih bayar, 

dan atas pembayaran kelebihan PPN ini dapat dimintakan 

pengembaliannya atau disebut dengan restitusi. Selain itu bila tidak 

dimintakan pengembaliannya, kelebihan pembayaran pajak tersebut 

dapat dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya. 
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2.5 Faktur Pajak 

2.5.1 Pengertian dan Fungsi Faktur Pajak 

Pengertian faktur pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 23 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah : 

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibu at oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.” 
 
Berdasarkan pengertian tersebut dan juga memori penjelasan Pasal 13 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan 

Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 maka fungsi dari Faktur Pajak adalah : 

a. Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan 

Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan bagi Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

b. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak 

dan atau Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang 

mengimpor Barang Kena Pajak. 

c. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. 

 

2.5.2 Jenis-jenis Faktur Pajak 

Jenis-jenis faktur pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-

undang Nomor 8 Tahun1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah : 

1. Faktur Pajak Standar 

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-549/PJ/2000 

dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.51/2001 

dinyatakan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan 

tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak yang paling sedikit memuat : 
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a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang 

Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak; 

b.  Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak 

dan atau Jasa Kena Pajak; 

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan 

potongan harga; 

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 

e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut; 

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan 

g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur 

Pajak. 

Sedangkan dokumen-dokumen lain yang diperlakukan sebagai Faktur 

pajak standar sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

adalah : 

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak 

atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

untuk impor Barang Kena Pajak; 

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh 

pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan 

dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan PEB tersebut; 

c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan 

oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu 

d. Faktur Nota Penyerahan Barang (PNPB)  yang dibuat/dikeluarkan oleh 

PERTAMINA untuk penyerahan BBM atau bukan BBM; 

e. Tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa 

telekomunikasi; 

f. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, 

yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam 

negeri; 
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g. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas 

pemanfaatan Barang kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak 

dari luar Daerah Pabean; 

h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke 

pelabuhan; 

i. Tanda Pembayaran atau Kwitansi Listrik. 

2.  Faktur Pajak Gabungan 

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang memuat lebih dari 

satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama. Pembuatan 

faktur pajak gabungan dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 Undang-undang 

Nomor 18 tahun 2000 dan tidak memerlukan izin Direktur Jenderal Pajak. 

3. Faktur Pajak Sederhana 

 Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti 

pemungutan pajak atas penyarahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/penerima jasa dengan identitas tidak 

lengkap. 

 

2.5.3 Saat Pembuatan Faktur Pajak 

 Saat pembuatan faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukan 

penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, dalam hal 

dilakukan pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau 

penyerahan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan 

berikutnya maka faktur pajak standar harus dibuat selambat-lambatnya 

pada saat penerimaan pembayaran. 

b. Selambat-lambatnya pada saat diterima dalam hal penerimaan pembayaran 

terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. 

c. Selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran per-termijn dalam 

hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 
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d. Selambat-lambatnya pada saat pengusaha kena pajak rekanan 

menyampaikan tagihan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 

e. Faktur pajak gabungan dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan 

berikutnya setelah bulan dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan 

atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

f. Faktur pajak sederhana dibuat selambat-lambatnya pada saat penyerahan 

Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

 

2.6 Tata Cara dalam Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai membedakan antara pemikul beban pajak, baik 

Wajib Pajak atau bukan, dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas 

Negara. Pemikul beban pajak adalah konsumen, pembeli barang dan atau pemakai 

JKP, sedangkan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara adalah 

produsen, penjual barang dan atau pemberi JKP, pertanggungjawaban 

administrasi PPN berada pada penjual Barang Kena Pajak dan pengusaha Jasa 

Kena Pajak.  

Tata Cara PPN meliputi hal-hal sebagai berikut : 

 

2.6.1 Saat dan Tempat Terutang 

 Saat terhutang Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu masa pajak, menurut 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, adalah saat terjadinya : 

1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan di Daerah Pabean 

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang 

menghasilkan dan/atau mengimpor BKP tersebut, mempunyai hubungan 

istimewa dengan pengusaha tersebut diatas, bertindak sebagi penyalur atau 

agen utama dan pengusaha tersebut diatas, dan menjadi pemegang hak 

atau pemegang hak menggunakan paten dan merk dagang dari BKP 

tersebut. 

2) Penyerahan BKP kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan di 

Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh 

Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. 
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3) Import BKP 

4) Penyerahan Jasa Kena Pajak. 

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP, 

menurut pasal 11 ayat 2 UU PPN 1984, maka pajak terhutang dalam masa pajak 

dimana terjadinya pembayaran. 

Penyerahan barang bergerak adalah pada saat barang tersebut diserahkan 

kepada pembeli, atau pada saat barang diserahkan kepada juru kirim, pengusaha 

jasa angkutan atau pengangkut. Penyerahan barang tidak bergerak adalah pada 

saat terjadinya penyerahan hak secara hokum atau secara garis nyata kepada pihak 

pembeli atau penerima barang tidak bergerak. Penyerahan JKP adalah pada saat 

penyerahan sebagian atau seluruh penyelesaian pekerjaan JKP. Impor BKP adalah 

pada saat barang itu dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. 

Tempat terhutangnya PPN adalah Daerah Pabean Indonesia, yang dalam 

pasal 1 huruf a UU PPN 1984, disebutkan bahwa : 

“Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang 
didalamnya berlaku perundang-undangan Pabean. Tidak termasuk 
pelabuhan bebas, kawasan berikat, dan daerah lain yang ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan.“ 
 
Syarat-syarat terhutangnya PPN adalah, Pertama, terjadi pengalihan hak 

milik atau penyerahan BKP dan/atau JKP, Kedua, dilakukan oleh PKP. Ketiga, 

dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan PKP yang melakukan 

penyerahan. Keempat, dilakukan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia. 

Kelima, untuk JKP diberikan syarat tambahan, yaitu penyerahan dapat dilakukan 

di luar Daerah Pabean Indonesia namun JKP tersebut dimanfaatkan di Indonesia, 

atau penyerahan dilakukan di luar negeri namun dimanfaatkan di dalam wilayah 

Indonesia. 

 

2.6.2 Tempat dan Saat Pembayaran/Penyetoran Pajak Pertambahan 

Nilai 

1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat 

tanggal 15 ( lima belas ) bulan takwim berikutnya setelah bulan 

Masa Pajak. 
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2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus 

dibayar / disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, 

SKPKBT, dan STP tersebut. 

3. PPN atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran 

Bea Masuk ditunda/dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaian 

dokumen impor. 

4. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh : 

a. Bendaharawan Pemerintah, harus disetor paling lambat tanggal 

7 ( tujuh ) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir. 

b. Pemungutan PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus 

disetor paling lambat 15 ( lima belas ) bulan takwim berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir. 

c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atas 

impor, harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah 

pemungutan pajak dilakukan. 

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka 

pembayaran harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali 

dipungut pada tanggal 31 ( tiga puluh satu ) Maret harus disetor pada hari 

itu juga. 

 

2.6.3 Tempat dan  Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT 

Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat 

paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. 

2. PPn yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah 

dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. 

3. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh : 

a. Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14      

( empat belas ) hari setelah Masa Pajak Berakhir. 
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b.  Pemungutan pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan 

pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh ) hari 

setelah Masa Pajak berakhir. 

c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan 

secara mingguan selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah 

batas waktu penyetoran pajak berakhir. 

 

2.7  Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai 

Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, PKP wajib mengisi, menandatangani 

dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Nomor : KEP-12/PJ/1995 

tanggal 6 Pebruari 1995 yang telah diubah dangan Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor : KEP-386/PJ/2002 tanggal 13 Agustus 2002. 

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai berfungsi sebagai 

sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak pertambahan Nilai yang 

sebenarnya terutang dan melaporkan tentang : 

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.  

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak . 

Semua Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ini, kecuali Pengusaha Kena Pajak 

Pedagang Eceran yang memilih menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak. 

Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai beserta 

lampirannya disediakan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak atau 

dapat dicetak/difotocopy sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang bentuk, 

ukuran,  dan isi sesuai dengan formulir yang dimaksud. 

1. Tempat pengambilan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai  



 22 

a. Tempat pengambilan Surat Pemberitahan Masa Pajak Pertambahan 

Nilai. 

• Kantor Pelayanan Pajak. 

• Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.        

b.  Tempat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 

Nilai 

• Kantor Pelayanan Pajak ditempat Pengusaha dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau  

• Melalui Kantor Pos dan Giro  

• Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh 

Direktur Jenderal Pajak.  

2. Tanggal Penerimaan Surat Pemberitahuan  

1.  Jika Wajib Pajak menyampaikan secara langsung maka pejabat yang 

menerima akan membuat surat tanda terima Surat Pemberitahuan pada 

saat diterima, sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut lengkap. 

2. Wajib Pajak menggunakan Pos, maka harus dengan pos tercatat, maka 

tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal 

penerimaan, sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap. 

3. Jika  Wajib Pajak menggunakan jasa kurir, maka tanda bukti dan 

tanggal penerimaan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui 

jasa ekspedisi atau jasa kurir yang telah ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak, dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan 

Surat Pemberitahuan, sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut lengkap. 

Surat Pemberitahuan  tidak lengkap  yang disampaikan langsung, ditolak 

dan langsung dikembalikan untuk dilengkapi. Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai tidak lengkap apabila : 

1. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

2. Elemen Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Induk dan 

lampiran tidak atau kurang lengkap diisi.  
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3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak 

ditandatangani oleh Wajib Pajak  

4. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak atau kurang 

dilampiri lampiran yang diisyaratkan.  

5. Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar tetapi 

tidak dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP).   

Apabila Surat Pemberitahuan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi, 

sedangkan tanda bukti dan tanggal penerimaan kelengkapan Surat Pemberitahuan 

dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan.  

3. Sanksi Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai 

Apabila Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak 

disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ). 

 

2.8 Pemusatan Tempat Pajak Terutang 

Dalam hal PKP terhutang pajak pada lebih dari satu tempat, sedangkan 

administrasi penjualan dan keuangan dipusatkan pada suatu tempat, maka untuk 

memudahkan PKP tersebut memenuhi kewajiban perpajakan PKP yang 

bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memilih tempat pajak 

terhutang. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian, memberikan 

keputusan atas permohonan ini. Apabila permohonan PKP untuk memilih satu 

tempat usaha sebagai tempat pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 

12 ayat (2) UU PPN tahun 1984 disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka 

pajak terhutang ditempat usaha yang disetujui tersebut. 

 

2.9 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

Perubahan signifikan dilakukan terhadap pengaturan restitusi PPN dalam 

Pasal 9 UU PPN 1984. Perubahan mendasar adalah rumusan dalam Pasal 9 ayat 

(4) dikembalikan pada rumusan semula sebalum 1 Januari 1995 yaitu sebelum UU 
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Nomor 8 Tahun 1983 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994. Apabila sejak 1 

Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000 kelebihan pembayaran Pajak 

Masukan dalam suatu masa pajak pada dasarnya hanya boleh dikompensasi, maka 

sejak 1 Januari 2001 boleh memilih untuk diminta kembali. Sebagai konsekuensi 

perubahan ini, maka ketentuan Pasal 9 ayat (10), (11) dan (12) dihapus. 

Sebagai peraturan pelaksanaan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13) adalah 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 

2001 yang mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

519/PJ/2000 dan Nomor KEP-523/PJ/2000 yang mencabut keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/1996 tanggal 17 April 1996. 

  Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena : 

1.    Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran 

dalam suatu masa pajak yang disebabkan oleh :    

• Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak 

yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha 

dimulai. 

• Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena 

Pajak. 

• Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai. 

• Pengusaha Kena Pajak menyerahkan barang Kena Pajak dan/atau 

Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek milik Pemerintah 

yang dananya berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibah 

maupun pinjaman. 

• Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan barang kena Pajak 

untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk 

Tujuan Ekspor (EPTE). 

• Berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/atau Jasa Kena 

Pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET). 
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2.   Selain itu kemungkinan terjadinya kelebihan pembayaran pajak 

disebabkan oleh kekeliruan  pemugutan pajak yang dilakukan oleh 

Pengusaha Kena Pajak. Peristiwa ini dinamakan kelebihan 

pembayaran pajak karena terjadi kesalahan pemungutan atau 

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.  

 Adapun jenis Pajak Masukan yang dapat diminta kembali oleh Pengusaha 

Kena Pajak adalah : 

1. Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari 

BKP yang diekspor. 

2. Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari 

BKP dan/atau JKP yang diserahkan kepada Pemungut PPN tersebut. 

3. Seluruh Pajak Masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan 

penyerahan kena pajak. 

4. Dalam hal ekspor BKP Yang Tergolong Mewah. 

Saat pengajuan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

Permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan dapat dilakukan pada setiap 

akhir masa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN 1984. 

Cara mengajukan permintaan pengembalian pembayaran pajak : 

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan 

oleh PKP dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Masa 

PPN atau dengan surat tersendiri, disampaikan kepada Kepala KPP di 

tempat PKP dikukuhkan. 

2. Permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen yang menyatakan 

adanya kelebihan pembayaran pajak,yaitu : 

a. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan 

dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan 

pengembalian. 

b. Dalam hal impor BKP, dilampiri : 

- Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 
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- Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pungutan pajak yang 

dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

- Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk 

dalam kategori wajib LPS. 

c. Dalam hal ekspor BKP, dilampirkan : 

- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat 

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

- Bill of Landing (B/L) atau Air Waybill; 

- Wesel ekspor atau  bukti transfer. 

d. Dalam hal penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN, 

dilampirkan : 

- Kontrak atau Surat Perintah Kerja; 

- Surat Setoran Pajak. 

e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi 

kelebihan pembayaran akibat kompensasi masa pajak sebelumnya, 

maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan 

dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai masa pajak 

yang bersangkutan. 

f. Dalam hal permohonan diajukan oleh PKP kriteria tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP, lampiran pada 

butir a) sampai dengan butir d) tidak wajib disampaikan, kecuali 

apabila permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

akibat kompensasi masa pajak sebelum PKP ditetapkan sebagai 

PKP kriteria tertentu. 

Berdasarkan Pasal 17B UU KUP ditetapkan bahwa setelah melakukan 

pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain 

diajukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, harus menerbitkan surat 

ketetapan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima (dalam 

keadaan lengkap), kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan dengan Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak. 

 


