
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Definisi Prancis termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul   Traite de la 

Science des Finances, 1906, berbunyi: 

“L’ impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique 

exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depeses du Goevernment“. 

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang  dipaksakan 

oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja 

pemerintah”. 

Definisi Prof. Dr. M. J.H. Smeets dalam bukunya De Economische Betekenis 

der Belastingen, 1951, adalah: 

“Belastingen zijn aan de overheid (volgens normen) verschulidge, afdwingbare pretties, 

zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen-prestaties staan; zij 

strekken tot dekking van publieke uitgaven”. 

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, 

dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam 

hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. 

 Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul 

“Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964: 

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-

jasa kolektif dalam kesejahteraan umum”. 

 

 

 

 

 

 

  



Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi itu adalah sebagai berikut: 

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah. 

2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung 

secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah. 

7.   Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

 Menurut Erly Suandy memberikan pengertian sebagai berikut: “Pajak Penghasilan 

adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan 

berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”. 

 Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak 

dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak 

ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh. 

 

2.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak 

Landasan hukum pajak adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa “Segala pajak untuk kepentingan Negara berdasarkan Undang-

undang”. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-undang No.7 tahun 

1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000. 

 

 

 

 



2.4    Subjek dan Objek Pajak Penghasilan 

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan 

 Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara 

praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang 

belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak 

tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Orang Pribadi, kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal 

atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat 

batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk 

semua (nondiscrimination). 

b. Warisan yang belum terbagi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli 

waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas 

penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian 

juga dengan tindakan penagihan selanjutnya. 

c. Badan, sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang 

meliputi: 

� perseroan terbatas; 

� perseroan komanditer 

� badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) 

dengan nama dan dalam bentuk apapun; 

� persekutuan; 

� perseroan atau perkumpulan lainnya; 

� firma; 

� kongsi; 

� perkumpulan koperasi; 

� yayasan; 

� lembaga; 

� bentuk usaha lainnya; 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang-

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada               di Indonesia 



tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 

belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Suatu 

Bentuk Usaha Tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of  

business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-

mesin dan peralatan. Pengertian Bentuk Usaha Tetap mencangkup pula orang pribadi 

atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan 

atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia. Dengan demikian, Bentuk Usaha Tetap dapat berupa: 

� tempat kedudukan manajemen; 

� cabang perusahaan; 

� kantor perwakilan; 

� gedung kantor; 

� pabrik; 

� bengkel; 

� pertambangan dan pengalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang 

digunakan untuk eksplorasi pertambangan; 

� perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 

� proyek kontruksi, instalasi, atu proyek perakitan; 

� pemberian jasa dalan bentuk apapun oleh pegawaiatau oleh orang lain, sepanjang 

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan; 

� orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; 

� agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung risiko di 

Indonesia.  

2.4.2 Objek Pajak Penghasilan 

 Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk 

menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajb 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 dalam bentuk 

apapun. 

 Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada Subjek 

Pajak, penghasilan dapat dikelompokan menjadi: 

1. Penghasilan dari pekejaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, 

honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuatis, akuntan, pengacara, 

dan sebagainya; 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 

3. Penghasilan dari modal, yang harus bergerak atau pun harta tak gerak seperti bunga, 

dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak 

dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. 

 

Penghasilan yang Termasuk Sebagai Objek PPh 

Berdasarkan keempat kategori di atas, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh telah 

diberikan uraian mengenai objek PPh antara lain: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, 

uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-undang PPh; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 

e. Royalty; 

f. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan 

lainya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena 

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota; 

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, 

atau pengambilalihan usaha; 



4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau 

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

g. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

h. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang; 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 

p. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut 

ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha. 

 

 

Penghasilan yang Tidak  Termasuk Sebagai Objek PPh 

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-undang PPh, Penghasilan yang tidak termasuk 

sebagai objek PPh adalah: 

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

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh  Pemerintah dan para 

penerima zakat yang berhak.; 

2). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan  lurus 

satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau  badan sosial 

atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh  Menteri Keuangan. 



Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha,  pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang  bersangkutan. 

b. Warisan; 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganyi saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 

diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 

Pemerintah; 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi bea siswa; 

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha 

milik Daerah, dari penyertaan modal dari badan usaha yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia, dengan syarat: 

1). dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2). bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % 

dari jumlah modal yang disetor. 

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 

oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun (perhatikan huruf g) 

dalam bidang-bidang tertentu; 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak 

terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; 

j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama       5 tahun 

pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Perusahaan reksadana 

adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, 

atau jual beli sekuritas. Dari sisi pemodal kecil, perusahaan reksadana merupakan 

salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya. Penghasilan yang 

diterima atau diperoleh reksadana tersebut dapat berupa dividen atau bunga obligasi; 



k. Penghasilan yang diterima atau diperileh perusahaan modal ventura berupa bagian 

laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di 

Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 

1).  Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan         

 dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 

 Keuangan; dan 

2).  Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia. 

 Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan  usahanya 

membiayai badan usaha (sebagai pasangan uasaha) dalam  bentuk penyertaan 

modal untuk suatu jangka waktu tertentu. 

 

2.5    Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21 

 Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan 

atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 

nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa,atau kegiatan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 

 Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh 

Pemotong Pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, 

perusahan, dan penyelenggara kegiatan. 

 Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara 

benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan 

dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terurtang 

untuk tahun pajak yang bersangkutan.  

 

2.5.2 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 

 Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah 

sebagai berikut: 

1.  Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu 

perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang 

melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri atau badan usaha milik Negara dan badan 



usaha milik Daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan 

pegawai lepas. Pegawai tetap adalah, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja 

yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk 

anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur terus-

menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, sedangkan pegawai 

lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima 

imbalan orang pribadi yang bersangkutan bekerja; 

2.  Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau 

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang 

pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau 

Tunjangan Hari Tua. 

3.  Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan 

sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya; 

4.  Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, 

upah borongan atau upah satuan; 

5.  Orang pribadi lainya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. 

 

2.5.3 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 

 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pesiun 

bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau 

anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang 

tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, 

tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, 

tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi 

asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama 

apa pun; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, 

tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus 

premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; 



3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan: 

a. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah dari hari 

kerja; 

b. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan; 

c. Upah satuan adalah upah terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya 

satuan yang dihasilkan; 

d. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian 

pekerjaan tertentu. 

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang 

pesangon dan pembayaran lain sejenis; 

5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk 

apa pun, komisi, besiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh  Wajib Pajak Dalam Negeri, 

terdiri dari: 

a. Tenaga ahli, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, 

notaris, penilaian dan aktuaris; 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, 

seniman, peragawan/peragawati, penari, pemahat, dan lain sebagainya; 

c. Olahragawan; 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, 

telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; 

g. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, 

peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan; 

h. Agen iklan; 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 

j. Peserta perlombaan; 

k. Petugas penjaja barang dagangan; 

l. Petugas dinas luar asuransi; 

m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; 



n. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan lainnya. 

6.  Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain terkait gaji yang diterima oleh 

pejabat negara, PNS, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya 

terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda 

dan atau anak-anaknya. 

7.  Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainya dengan nama apapun yang 

diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak 

Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan 

norma penghitungan khusus (deemed profit). 

 

2.5.4 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 

 Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pasal 21 adalah 

sebagai berikut: 

1.  Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

2.  Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan, kecuali penerimaan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang disebutkan dalam butir 7 sub-bab 

Penghasilan yang dipotong Pasal 21; 

3.  Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pesiun yang pendiriannya telah disahkan 

oleh Menteri Keuangan, Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara 

Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; 

4.  Penerimaan dalam bentuk bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 

apapun yang diberikan oleh pemerintah; 

5.  Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja; 

6.  Penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan IId dan anggota 

TNI/Polri berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat 

satu kebawah yang di bebankan kepada keuangan Negara atau keuangan daerah 

berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apa pun; 

7.  Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil 

zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. 

 



2.5.5 Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 

 Yang bertindak sebagai Pemotong Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

selanjutnya disingkat “Pemotong Pajak” adalah: 

1.  Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, 

badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang, 

perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan atau jasayang ilakukan oleh pegawai; 

2.  Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya dan 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar negeri yang membayarkan gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan; 

3.  Dana pensiun badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan 

badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan 

Hari Tua; 

4.  Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau 

pembayaran lain sebagai imbalan sesuai dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga 

ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan 

bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya; 

5.  Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau 

pembayaran lain sebagai imbalan sesuai dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan 

oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri; 

6.  Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, 

kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan 

organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apa 

pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau 

imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi; 



7.  Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau 

imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; 

8.  Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam 

bentuk apa pun kepada Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri berkenaan dengan 

suatu kegiatan. 

 

2.5.6 Kewajiban Pemotong Pajak 

1. Kewajiban mendaftarkan diri 

a. Setiap pemotong pajak, termasuk organisasi internasional yang tidak di kecualikan 

sebagai pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau 

Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan Setempat. 

b. Pemotong pajak mengambil alih sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam 

rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak atau 

Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat. 

2. Kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan; 

a. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 

dan 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim. 

b. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke 

Bank BUMN atau BUMD atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 

Anggaran, atau PT. Posindo, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim 

berikutnya. 

c. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau 

Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat, selambat-

lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya. 

d. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 21 atau 

PPh pasal 26, maka kelebihantersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 

dan PPh pasal 26 yang terutang dalam bulan berikutnya dalam tahun takwim yang 

bersangkutan. 

e. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh 

pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan 



pajakkepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan 

pesiun, penerima jaminan hari tua, penerima pesangon, dan penerima dana 

pensiun 

f. Pemotong pajak wajib menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada 

pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan 

formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan 

setelah tahun takwimberakhir. 

3. Kewajiban menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang: 

a. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak 

berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh 

pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tariff pasal 17; 

b. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan kembali PPh pasal 21 

tersebut, didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai 

tetap. 

c. Apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan perhitungan kembali tersebut 

lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotong dari 

pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu 

dilakukannya penghitungan kembali. 

d. Apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan perhitungan kembali tersebut 

lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan 

dengan pajak yagn terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukannya 

penghitungan kembali. 

4.    Kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT: 

a. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT 

Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. 

b. Dalam hal pemotong pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus 

ditandatangani dan diisi oleh pengurus atau direksi. 

c. Dalam hal SPT Tahunan PPh Psal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain 

selain Pemotong Pajak, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus. 

d. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-

lambatnya tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya. 



e. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh pasal 21 harus dilampirkan dengan lampiran-

lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 

untuk tahun pajak yang bersangkutan. 

f. Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, SPT Tahunan Pasal 21 yang 

bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat izin kerja yang dikeluarkan oleh 

Departemen Tenaga Kerja atau Instansi yang berwenang. 

g. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka 

waktu penyampaian SPT. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis selambat-

lambatnya tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan 

formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan 

mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun 

takwim yang bersangkutan dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh 

pasal 21 yang terutang. 

h. Apabila jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26  yang terutang dalam suatu tahun 

takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah disetor, maka 

kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 

selambat-lambatnya tanggal 25 maret tahun takwim berikutnya. 

i. Apabila jumlah PPh yang terutang lebih kecil dari yang telah disetor, maka 

kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh yang terutang untuk bulan pada 

waktu dilakukannya tahun penghitungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

1. Jumlah PTKP 

 Sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Undang-undang PPh, kepada orang pribadi sebagai 

Wajib Pajak dalam nederi diberikan pengurangan berupa PTKP, mulai tahun 2006 sesuai 

dengan Per-15/PJ/2006 PTKP adalah sebgai berikut:  

      

PTKP Setahun Status Uraian 

  WP tidak kawin 

13.200.000 TK/0 tidak punya tanggungan 

14.400.000 TK/1 punya 1 tanggungan 

15.600.000 TK/2 punya 2 tanggungan  

16.800.000 TK/3 punya 3 tanggungan  

  WP kawin: 

14.400.000 K/0 tidak punya tanggungan 

14.600.000 K/1 punya 1 tanggungan  

16.800.000 K/2 punya 2 tanggungan  

18.000.000 K/3 punya 3 tanggungan  

Tabel 2.1: Daftar PTKP 

(sumber: Ikatan Akuntan Indonesia). 

Untuk penghitungan PPh Pasal 21, besarnya penghasilan Kena Pajak dari seorang 

pegawai dihitung berdasarkan penghasilan nettonya dikurangi dengan PTKP dengan 

jumlah seperti di atas. 

 Tanggungan yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunanan lurus, serta anak angkat 

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang. Contoh keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus adalah anak kandung dan orang tua kandung. Untuk keluarga 

semenda dalam garis keturunan lurus, contohnya adalah mertua dan anak tiri. 

 Besarnnya PTKP di atas ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun 

takwim. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun 

takwim, besarnnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari 

bagian tahun takwim yang bersangkutan. 



Contoh: 

Tn. Adul bekerja di PT. MRS dan pada tahun 2006 memiliki informasi keluarga sebagai 

berikut: 

 

Nama Anggota Keluarga Tanggal Lahir Hubungan dengan WP 

AA 1 Januari 1970 Isteri 

BB 2 Februari 2000 Anak pertama  

CC 3 Maret 2006 Anak kedua 

DD 4 April 1945 Orang tua AA 

Tabel 2.2: Contoh PTKP 

(sumber: Ikatan Akuntan Indonesia). 

Berdasarkan informasi di atas, status Tn. Adul pada tahun 2006 adalah K/2 dengan PTKP 

sebesar Rp. 15.600.000. anak kedua yang lahir pada tanggal 3 Maret 2006 tidak 

dimasukan sebagai tangungan karena pada awal tahun pajak belum ada. CC akan menjadi 

tanggungan mulai tahun 2007. 

 

2. PTKP Karyawati Kawin 

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

sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri 

ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya 

sebagaimana dijelaskan di atas. 

 

3. Penghasilan yang tidak Memperoleh Pengurangan Biaya Jabatan dan PTKP 

 Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-

penghasilan berupa: 

a. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; 

b. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari 

Tua, dan pembayaran lain sejenis; 

c. honorarium, uang saku, hadiah, aau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa 

pun, komosi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukakan oleh Wajib Pajak dalam negeri. Selain 



itu, pengurangan biaya jabatan dan PTKP seperti diuraikan di atas tidak berlaku 

terhadap penghasilan Wajib Pajak Luar negeri yang dikenakan pemotongan PPh pasal 

26. 

 

2.5.8 Tarif dan Penghitungan PPh Pasal 21 

 Secara umum tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1) UU PPh adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(1) UU PPh, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Tarif umum PPh Pasal 

21, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh, adalah sebagai berikut: 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

sampai dengan Rp.25.000.000  5 % 

di atas Rp.25.000.000 s.d Rp.50.000.000 10 % 

di atas Rp.50.000.000 s.d 100.000.000 15 % 

di atas Rp.100.000.00 s.d 200.000.000 25 % 

diatas 200.00.000 35 % 

Tabel 2.3: Daftar Tarif Pajak 

 (sumber: Ikatan Akuntan Indonesia). 

Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana cara menerapkan tarif PPh Pasal 21, berikut ini 

disajikan tiga contoh perhitungan. 

Contoh: 

1. Dicky Passin bekerja di PT ABC dengan gaji bulan Januari- Maret 2006 masing-

masing Rp.2.4000.000,  Rp.3.200.000, dan  Rp.2.600.000 yang rinciannya seperti 

terlihat di bawah ini. Iuran pensiun yang dibayarkan bulanan sebesar Rp.25.000.  

 

 

 

 

 

 



PPh Pasal 21 yang terutang di bulan Januari, Februari, Maret masing-masing dihitung 

sebagai berikut: 

 

            Uraian                                                 Januari           Februari           Maret  

         (Rp) 

Penghasilan neto sebulan                           

     Gaji pokok          1.900.000         1.900.000         1.900.000 

     Lembur                                                    500.000            500.000           500.000 

     Medical Reimbursement                                     -            800.000           200.000 

     Total penghasilan neto sebulan           2.400.000         3.200.000         2.600.000 

Pengurangan: 

     Biaya jabatan            108.000            108.000            108.000 

     Iuran Pensiun                                            25.000              25.000              25.000 

     Total pengurangan             133.000           133.000            133.000 

Penghasilan neto sebulan                           2.267.000        3.067.000        2.467.000 

Penghasilan neto setahun 

Januari [Rp.2.267.000 × {12/1}]               27.204.000 

Februari  

[{Rp.2.267.000 + Rp.3.067.000}×    

{12/2}]                                                                               32.004.000 

Maret [{Rp.2.267.000 + Rp.3.067.000 + 

Rp.2.467.000}× {12/3}]                                                                           31.204.000 

PTKP setahun (K/0): 

     Untuk WP sendiri          13.200.000      13.200.000     13.200.000                               

     Tambahan WP Kawin                             1.200.000        1.200.000      1.200.000 

      Total PTKP                                        14.400.000      14.400.000       14.400.000 

Penghasilan Kena Pajak setahun             12.804.000      17.604.000       16.804.000   

PPh Pasal 21 terutang setahun:                    640.200           880.200            840.200 

 

 

 



                             Uraian                             Januari            Februari             Maret                              

PPh Pasal 21 terutang sebulan: 

    Januari [RP.640.200 × (1/12)]                    53.350             

    Januari s.d Februari [Rp.880.200 × (2/12)]                     146.700 

    Januari s.d Maret [Rp.840.200 ×{3/12}]                                                  210.000 

    PPh dibayar bulan sebelumnya                             -         (58.350)        (156.700) 

    PPh terutang bulan ini                                  58.350          88.350              53.300 

 

2. Ina Sutari berhenti dari PT.ABC dengan pesangon sebesar Rp.123.456.789 sesuai 

dengan masa kerjanya. PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut: 

   Uraian       Rp 

Penghasilan bruto pesangon          123.456.789 

    0%   [s.d.Rp.25 juta]       - 

    5%   [di atas Rp.25 juta s.d.Rp.50 juta]            1.250.000 

    10% [di atas Rp.50 juta s.d.Rp.100 juta]             5.000.000 

    15% [di atas Rp.100 juta s.d Rp.200 juta]                                   3.518.518 

    25% [di atas Rp.200 juta]       - 

 Jumlah PPh Pasal 21 terutang              9.768.518 

 

3. Setelah berhenti di PT.ABC, Ina Sutari bekerja sebagai konsultan pajak di PT.ABC 

dengan honor sebesar Rp.60 juta. PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut: 

   Uraian       Rp 

Penghasilan bruto honor tenaga ahli          60.000.000 

Perkiraaan penghasilan neto (50%)         30.000.000 

PPh pasal 21 (15 %)                 4.500.000 

(Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia) 

 

 

 

 

 


