RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa

untuk

mewujudkan

tujuan

negara

dengan

melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan
pembangunan
perekonomian

ketertiban
nasional
yang

dunia,
khususnya

akan

dilaksanakan
di

berpengaruh

bidang
terhadap

pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan;
b.

bahwa untuk mencapai perekonomian yang lebih baik
sebagai salah satu tujuan dari pembangunan nasional,
diperlukan upaya untuk meningkatkan investasi dan iklim
usaha yang kondusif, mendorong pertumbuhan industri
atau usaha yang berdaya saing tinggi, dan memberikan
perlindungan serta pengaturan yang berkeadilan;

c.

bahwa

peraturan

perpajakan

saat

perundang-undangan
ini

belum

dapat

di

bidang

menampung

perkembangan perekonomian dan hukum yang dinamis;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang

tentang

Ketentuan

dan

Fasilitas

Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian;
Mengingat

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN DAN FASILITAS
PERPAJAKAN UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN.
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.

Pajak Penghasilan adalah pajak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

2.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan.
4.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
apa pun 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 termasuk mengekspor jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
5.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
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Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
6.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib

Pajak

untuk

menghitung,

menyetor,

dan

melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
7.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

8.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9.

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan
untuk suatu Masa Pajak.

10. Surat

Pemberitahuan

Tahunan

adalah

Surat

Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian
Tahun Pajak.
11. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.
12. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
berdasarkan

Undang-Undang

mengenai

Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Barang Mewah.
13. Jasa

Kena

berdasarkan

Pajak

adalah

jasa

Undang-Undang

yang

dikenai

mengenai

pajak
Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.
14. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
15. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang
seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
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Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
dan/atau impor Barang Kena Pajak.
16. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang
yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan
Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau
ekspor Jasa Kena Pajak.
17. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya
disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya
dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik.
18. Penyelenggara PMSE yang selanjutnya disingkat PPMSE
adalah

pelaku

usaha

penyedia

sarana

komunikasi

elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
20. docx
Pasal 2
(1)

Pemerintah

menetapkan

ketentuan

dan

fasilitas

perpajakan untuk:
a.

meningkatkan pendanaan investasi;

b.

menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong
kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela;

c.

menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam
negeri;

d.

mendorong sektor prioritas skala nasional; dan

e.

meningkatkan pengembangan dan pendalaman pasar
keuangan,

dalam rangka penguatan perekonomian.
(2)

Ketentuan

dan

fasilitas

perpajakan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.

penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
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perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan
lain dari luar negeri;

c.

pengaturan tarif Pajak Penghasilan atas bunga;

d.

pengaturan pengenaan Pajak Penghasilan bagi Wajib
Pajak orang pribadi;

e.

pengaturan mengenai pengkreditan Pajak Masukan;

f.

pengaturan mengenai sanksi administratif;

g.

pengaturan mengenai besarnya imbalan bunga;

h.

pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan;

i.

perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE; dan

j.

pengaturan mengenai pajak daerah.
Pasal 3

(1)

Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa
penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
a.

sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku
pada Tahun Pajak 2021 dan Tahun Pajak 2022; dan

b.

sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku
pada Tahun Pajak 2023.

(2)

Wajib Pajak dalam negeri:
a.

berbentuk Perseroan Terbuka;

b.

dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor
diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling
sedikit 40% (empat puluh persen); dan

c.

memenuhi persyaratan tertentu,

dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih
rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b.
(3)

Ketentuan mengenai persyaratan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 4

(1)

Perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain
dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
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a.

dividen yang berasal dari dalam negeri;

b.

dividen yang berasal dari luar negeri; dan

c.

penghasilan lain dari luar negeri,

yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri.
(2)

Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
a.

dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di
luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa
efek; atau

b.

dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di
luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di
bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan
saham.

(3)

Penghasilan lain dari luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c yaitu:
a.

penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha
tetap di luar negeri; atau

b.

penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri, tidak
melalui bentuk usaha tetap.

(4)

Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal
dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diatur sebagai berikut:
a.

dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
badan

dalam

negeri

merupakan

penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g
Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan;
b.

dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri merupakan penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c)
Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

(5)

Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dari pengenaan Pajak
Penghasilan dalam hal dividen tersebut diinvestasikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu tertentu.

(6)

Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
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bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi
dalam

negeri

dimaksud

merupakan

dalam

Pasal

penghasilan

4

ayat

(1)

sebagaimana

Undang-Undang

mengenai Pajak Penghasilan.
(7)

Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan
setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikecualikan dari
pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal diinvestasikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu tertentu.

(8)

Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk
usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)

huruf

a,

diinvestasikan

di

wilayah

Negara

Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah laba setelah pajak, berlaku ketentuan:
a.

atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang
diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan
Pajak Penghasilan;

b.

atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah
pajak

dikurangi

penghasilan

setelah

dengan
pajak

dividen
yang

dan/atau

diinvestasikan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai Pajak
Penghasilan; dan
c.

atas sisa laba setelah pajak sebesar 70% (tujuh puluh
persen), tidak dikenai Pajak Penghasilan.

(9)

Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk
usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)

huruf

a,

diinvestasikan

di

wilayah

Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebesar 30% (tiga puluh
persen) atau lebih dari jumlah laba setelah pajak, berlaku
ketentuan:
a.

atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang
diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan
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b.

atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen
dan/atau

penghasilan

diinvestasikan

setelah

sebagaimana

pajak

dimaksud

yang
dalam

huruf a, tidak dikenai Pajak Penghasilan.
(10) Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar
negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

huruf

b

diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal
Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen
tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2)
Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan, dividen
dimaksud

tidak

dikecualikan

dari pengenaan

Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(11) Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari
kegiatan usaha di luar negeri tidak melalui bentuk usaha
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri
atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri merupakan
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
(12) Penghasilan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(11)

dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal
penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu
dan memenuhi persyaratan berikut:
a.

Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri;
dan

b.

bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di
luar negeri.

(13) Pajak Penghasilan yang telah dipotong di luar negeri atas
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan
ayat (12) berlaku ketentuan:
a.

tidak

dapat

diperhitungkan

dengan

Pajak

Penghasilan yang terutang;
b.

tidak

dapat

dibebankan

sebagai

pengurang penghasilan; dan/atau

biaya

atau
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tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

(14) Dalam

hal

Wajib

Pajak

tidak

menginvestasikan

penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (12), berlaku ketentuan:
a.

penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan
penghasilan pada Tahun Pajak diperoleh; dan

b.

Pajak Penghasilan yang telah dipotong di luar negeri
atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UndangUndang mengenai Pajak Penghasilan.

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a.

kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk
investasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (5),

ayat (7) dan ayat (12);
b.

tata cara pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan
atas dividen yang berasal dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (5); dan

c.

perubahan batasan dividen yang

diinvestasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9),
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 5
Pengaturan tarif Pajak Penghasilan atas bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa tarif Pajak Penghasilan
sebesar 20% (dua puluh persen) atas bunga, termasuk
premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan
dapat diturunkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
(1)

Pengaturan pengenaan Pajak Penghasilan bagi Wajib
Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf c meliputi:
a.

pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara
Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari
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belas) bulan; dan
b.

pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara
Asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.

(2)

Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri.

(3)

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diperlakukan sebagai subjek pajak luar
negeri dalam hal memenuhi persyaratan tertentu yang
dapat berupa:

(4)

a.

tempat tinggal;

b.

pusat kegiatan utama;

c.

tempat menjalankan kebiasan;

d.

status subjek pajak; dan/atau

e.

persyaratan tertentu lainnya.

Warga Negara Asing yang berada di Indonesia lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas)
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan subjek pajak dalam negeri dan dikenakan
Pajak Penghasilan atas setiap penghasilan yang diterima
atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia, kecuali untuk Warga Negara Asing
dengan keahlian tertentu dan 4 (empat) Tahun Pajak
pertama sejak kedatangan pertama Warga Negara Asing
tersebut ke Indonesia, penghasilan yang dikenai Pajak
Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari Indonesia.

(5)

Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima di
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni
penghasilan yang diterima atau diperoleh Warga Negara
Asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan di luar Indonesia.

(6)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
berlaku terhadap Warga Negara Asing yang memanfaatkan
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Penghindaran

Pajak

Berganda

antara

Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra
atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda

tempat

Warga

Negara

Asing

memperoleh

penghasilan dari luar Indonesia.
(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu bagi
Warga Negara Indonesia menjadi subjek pajak luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kriteria keahlian
tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi
Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 7

(1)

Pengaturan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum
dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak
yang sama;

b.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

c.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
serta

pemanfaatan

Barang

Kena

Pajak

Tidak

Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi persyaratan
formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (5) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah;
d.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
serta

pemanfaatan

Barang

Kena

Pajak

Tidak

Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
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yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan
dan/atau

ditemukan

pada

waktu

dilakukan

pemeriksaan;
e.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
serta

pemanfaatan

Barang

Kena

Pajak

Tidak

Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; dan
f.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
serta

pemanfaatan

Barang

Kena

Pajak

Tidak

Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean bagi
Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan
Pajak Masukan dimaksud.
(2)

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya
paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa
Pajak

saat

Faktur

Pajak

dibuat

sepanjang

belum

dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan
(dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak
atau

Jasa

Kena

Pajak

serta

memenuhi

ketentuan

pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang mengenai
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan

atas

Barang

Mewah

dan

ketentuan

pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(3)

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak
dengan

menggunakan

pedoman

pengkreditan

Pajak

Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak
Keluaran yang seharusnya dipungut.
(4)

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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orang pribadi, sepanjang

nama dan Nomor Induk

Kependudukan pembeli Barang Kena Pajak atau penerima
Jasa Kena Pajak tercantum dalam Faktur Pajak serta
memenuhi

ketentuan

Undang-Undang

pengkreditan

mengenai

Pajak

sesuai

dengan

Pertambahan

Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dan ketentuan pengkreditan sesuai dengan UndangUndang ini.
(5)

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak
sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai
dengan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

dan

ketentuan

pengkreditan

sesuai

dengan

Undang-Undang ini.
(6)

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak
sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang
tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan
ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan
tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan
pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang mengenai
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan

atas

Barang

Mewah

dan

ketentuan

pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(7)

Pengkreditan atas Pajak Masukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f diatur sebagai berikut:
a.

Pajak

Masukan

dapat

dikreditkan

sepanjang

memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UndangUndang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dan ketentuan pengkreditan sesuai dengan UndangUndang ini; dan
b.

dalam hal pada suatu Masa Pajak, Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak
Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak
yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan
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akhir tahun buku.
(8)

Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pengusaha Kena
Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak
Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak
dapat dikreditkan.

(9)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bagi
sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga)
tahun.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku
juga

bagi

Pengusaha

pembubaran

Kena

Pajak

(pengakhiran)

yang

melakukan

usaha,

melakukan

pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan
pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam
jangka

waktu

3

(tiga)

tahun

sejak

pertama

kali

mengkreditkan Pajak Masukan.
(11) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8):
a.

wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha
Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak:
1.

telah

menerima

pembayaran

pajak

pengembalian
atas

Pajak

kelebihan
Masukan

dimaksud; dan/atau
2.

telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud
dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam
suatu Masa Pajak;

dan/atau
b.

tidak

dapat

dikompensasikan

ke

Masa

Pajak

berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan
pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir atau
pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau
pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
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dalam

hal

Pengusaha

kompensasi

atas

Kena

kelebihan

Pajak

melakukan

pembayaran

pajak

dimaksud.
(12) Pembayaran

kembali

Pajak

Masukan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (11) huruf a dilakukan paling lambat:
a.

akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya
jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (8);

b.

akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya
jangka waktu lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (9); atau

c.

pada

tanggal

pembubaran

usaha,

pengakhiran

usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
(13) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan
kewajiban pembayaran kembali dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Direktur Jenderal
Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a oleh
Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administratif.
(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a.

kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

b.

tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7);

c.

penentuan

sektor

usaha

tertentu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (9); dan
d.

tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (11),

diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 8
Pengaturan

mengenai

sanksi

administratif

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu:

sebagaimana
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pengenaan sanksi administratif berupa bunga dan denda
dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan; dan

b.

pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam
Undang-Undang mengenai Kepabeanan dan UndangUndang mengenai Cukai.
Pasal 9

(1)

Sanksi

administratif

berupa

bunga

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenakan atas:
a.

jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak atau
kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan;

b.

jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan,

Putusan

Banding

atau

Putusan

Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah
pajak yang masih harus dibayar bertambah, tidak
atau

kurang

dibayar

pada

saat

jatuh

tempo

pelunasan;
c.

jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan
keputusan

untuk

mengangsur

atau

menunda

pembayaran pajak;
d.

selisih

kekurangan

pembayaran

pajak

terutang

antara jumlah pajak terutang dalam penghitungan
sementara dengan pajak terutang dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan, dalam hal Wajib Pajak
diperbolehkan

menunda

penyampaian

Surat

Pemberitahuan Tahunan;
e.

pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk
suatu saat atau Masa Pajak yang dilakukan setelah
tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran
pajak;

f.

pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
yang

dilakukan

setelah

tanggal

jatuh

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan;

tempo
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pembayaran kekurangan pajak atas pembetulan
Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan
utang pajak menjadi lebih besar;

h.

pembayaran kekurangan pajak atas pembetulan
Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan
utang pajak menjadi lebih besar;

i.

kekurangan

pajak

yang

terutang

dalam

Surat

Tagihan Pajak akibat Pajak Penghasilan dalam tahun
berjalan yang tidak atau kurang dibayar;
j.

kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam
Surat Tagihan Pajak sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung berdasarkan hasil penelitian
Direktur Jenderal Pajak;

k.

jumlah pajak yang dibayar kembali oleh Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (11);

l.

pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat
dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang mengenai Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan;
m.

jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Ketetapan

Pajak

Kurang

Bayar

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf e
Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan; dan
n.

jumlah pajak yang harus dikembalikan dalam Surat
Ketetapan

Pajak

Kurang

Bayar

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (13).
(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan berdasarkan besaran tarif bunga per bulan
yang ditetapkan oleh Menteri, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.

untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ditentukan
berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas);

b.

untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf

e

sampai

dengan

huruf

k,

ditentukan
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persen) dan dibagi 12 (dua belas);
c.

untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf l, ditentukan berdasarkan suku bunga acuan
ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua
belas); atau

d.

untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m dan huruf n, ditentukan berdasarkan suku
bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan
dibagi 12 (dua belas),

dan diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(3)

Besaran tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar penghitungan
sanksi administratif adalah tarif bunga per bulan yang
berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

(4)

Sanksi

administratif

berupa

bunga

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
a.

jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan
tanggal

pembayaran

atau

sampai

dengan

diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, untuk sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b
dan huruf c;
b.

saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan berakhir sampai dengan tanggal dibayarnya
kekurangan pembayaran tersebut, untuk sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;

c.

jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e;

d.

saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan

berakhir

sampai

dengan

tanggal

pembayaran, untuk sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f;
e.

saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan

berakhir

sampai

dengan

tanggal

pembayaran, untuk sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g;
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jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h;

g.

jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan
tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, untuk
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
dan huruf j;

h.

saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12)
sampai dengan tanggal pembayaran oleh Pengusaha
Kena Pajak untuk sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k;

i.

saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan

berakhir

sampai

dengan

tanggal

pembayaran, untuk sanksi sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

ketidakbenaran

huruf
pengisian

l

atas

pengungkapan

Surat

Pemberitahuan

Tahunan;
j.

jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf l atas pengungkapan
ketidakbenaran

pengisian

Surat

Pemberitahuan

Masa;
k.

saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf m; atau

l.

saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12)
sampai

dengan

Ketetapan

Pajak

tanggal

diterbitkannya

Kurang

Bayar,

Surat

untuk

sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
(5)

Sanksi

administratif

berupa

denda

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenakan terhadap:
a.

Pengusaha

yang

telah

dikukuhkan

sebagai

Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur
Pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak;
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Pengusaha

yang

telah

dikukuhkan

sebagai

Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur
Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang
mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, selain:
1.

identitas pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima

Jasa

Kena

Pajak

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b
Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang mencantumkan:
a)

nama

dan Nomor Induk Kependudukan

dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak merupakan
orang pribadi Warga Negara Indonesia; atau
b)

nama dan alamat dalam hal pembeli Barang
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
merupakan subjek pajak luar negeri atau
bukan

merupakan

subjek

pajak,

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang mengenai Pajak Penghasilan;
atau
2.

identitas pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan
tandatangan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UndangUndang mengenai Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, dalam hal penyerahan dilakukan
secara eceran; dan
c.

Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Barang Mewah, tetapi tidak melaporkan
kegiatan

usahanya

untuk

dikukuhkan

sebagai

Pengusaha Kena Pajak.
(6)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikenakan sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan
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(7)

Dalam hal jumlah pajak yang masih harus dibayar
berdasarkan
menunda

keputusan
pembayaran

untuk

mengangsur

pajak

atas

atau

kekurangan

pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat
Pemberitahuan
dilakukan
jangka

Tahunan

pembayaran

waktu

Pajak
sampai

angsuran

atau

Penghasilan,
dengan

tidak

berakhirnya

penundaan,

Direktur

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak
untuk menagih kekurangan pembayaran tersebut.
(8)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(9)

Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan diterbitkan paling lama 5 (lima)
tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

(10) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9):
a.

Surat

Tagihan

Pajak

atas

sanksi

administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b diterbitkan paling lama sesuai dengan
daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan

Keberatan,

Putusan

Banding,

serta

Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
b.

Surat

Tagihan

Pajak

atas

sanksi

administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9)
Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan dapat dilakukan paling lama 5
(lima)

tahun

sejak

tanggal

penerbitan

Surat

Keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak
mengajukan upaya banding; dan
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Surat

Tagihan

Pajak

atas

sanksi

administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d)
Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan dapat dilakukan paling lama
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan
Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.
Pasal 10
(1)

Pengaturan mengenai sanksi administratif berupa denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:
a.

penyesuaian besaran sanksi administratif berupa
denda sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4),

Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 82 ayat (5) UndangUndang mengenai Kepabeanan;
b.

penyesuaian besaran sanksi administratif berupa
denda sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (6)

Undang-Undang mengenai Kepabeanan;
c.

penyesuaian besaran sanksi administratif berupa
denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4),

dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang mengenai
Kepabeanan; dan
d.

penyesuaian besaran sanksi administratif berupa
denda sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3),

Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (3),
Pasal 29 ayat (2a), dan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang mengenai Cukai.
(2)

Sanksi

administratif

berupa

denda

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.

denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dikenakan paling sedikit 100% (seratus persen) dari
Bea Masuk yang kurang dibayar dan paling banyak
400% (empat ratus persen) dari Bea Masuk yang
kurang dibayar;

b.

denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dikenakan paling sedikit 100% (seratus persen) dari
pungutan negara di bidang ekspor yang kurang
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dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang
dibayar;
c.

denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dikenakan sebesar 100% (seratus persen) dari Bea
Masuk yang seharusnya dibayar; atau

d.

denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dikenakan paling sedikit 2 (dua) kali dari nilai Cukai
dan paling banyak 4 (empat) kali dari nilai Cukai.

(3)

Ketentuan tentang pengenaan sanksi administrasi berupa
denda menurut undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 11

(1)

Pengaturan pengenaan bunga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g berupa:
a.

penyesuaian besaran pengenaan bunga sebagaimana
diatur dalam Pasal 37A ayat (3) dan Pasal 38 ayat (1),
Undang-Undang mengenai Kepabeanan; dan

b.

penyesuaian besaran pengenaan bunga sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 ayat (2a) dan Pasal 10 ayat (2b)
Undang-Undang mengenai Cukai.

(2)

Pengenaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan berdasarkan tarif bunga per bulan yang
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan suku bunga acuan
ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas).

(3)

Besaran tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar penghitungan
adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal
dimulainya penghitungan.
Pasal 12

(1)

Pengaturan

mengenai

imbalan

bunga

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g berupa:
a.

penyesuaian besaran imbalan bunga sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 ayat (3) serta Pasal 17B ayat (3)
dan ayat (4) Undang-Undang mengenai Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan;
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pemberian imbalan bunga dalam hal pengajuan
keberatan, permohonan banding, atau permohonan
peninjauan
seluruhnya

kembali,
sehingga

dikabulkan

sebagian

menyebabkan

atau

kelebihan

pembayaran pajak;
c.

pemberian imbalan bunga dalam hal permohonan
pembetulan,

permohonan

pengurangan

atau

pembatalan surat ketetapan pajak, atau permohonan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak,
dikabulkan

sebagian

atau

seluruhnya

sehingga

menyebabkan kelebihan pembayaran pajak;
d.

penyesuaian besaran pemberian bunga

dalam hal

pengembalian jaminan berupa uang tunai dilakukan
setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
keberatan dikabulkan; dan
e.

penyesuaian

besaran

pemberian

bunga

atas

pengembalian cukai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang mengenai Cukai
atau dalam hal pengembalian jaminan berupa uang
tunai dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak keberatan dikabulkan.
(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak
paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui
Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan
atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar
yang telah diterbitkan:

(3)

a.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

d.

Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan:
a.

berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan
oleh Menteri berdasarkan suku bunga acuan dibagi
12 (dua belas); dan
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diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

(4)

Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penghitungan
imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku
pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

(5)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf

b,

dihitung

sejak

tanggal

penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan
tanggal

diterbitkannya

Surat

Keputusan

Keberatan,

Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
(6)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, dihitung:
a.

sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar

Tambahan

sampai

dengan

tanggal

diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Pengurangan

Keputusan

atau

Pembatalan

Surat

Ketetapan Pajak;

b.

sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai
dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak; atau

c.

sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak
sampai

dengan

Keputusan

tanggal

diterbitkannya Surat

Pembetulan,

Surat

Keputusan

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak.
(7)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan
Pajak untuk menagih kembali imbalan bunga yang
seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal
a.

diterbitkan keputusan;

b.

diterima putusan; atau

c.

ditemukan data atau informasi,

yang

menunjukkan

adanya

imbalan

bunga

yang
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(8)

Tata cara pemberian imbalan bunga dan penerbitan Surat
Tagihan Pajak atas imbalan bunga yang tidak seharusnya
diberikan kepada Wajib Pajak diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 13

(1)

Pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g
yaitu:
a.

fasilitas Pajak Penghasilan berupa pembebasan atau
pengurangan Pajak Penghasilan;

b.

fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan
penghasilan bruto;

c.

fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan
penghasilan neto;

d.

fasilitas Pajak Penghasilan yang dapat diberikan
kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang
melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan
ekonomi khusus, Wajib Pajak badan dalam negeri
yang melakukan penanaman modal pada kawasan
ekonomi khusus, atau Wajib Pajak badan dalam
negeri yang melakukan penanaman modal pada
kawasan industri tertentu;

e.

fasilitas Pajak Penghasilan sehubungan dengan surat
berharga negara yang diperdagangkan di pasar
internasional; dan

f.

fasilitas pajak daerah guna mendukung kebijakan
perekonomian nasional.

(2)

Fasilitas Pajak Penghasilan berupa pembebasan atau
pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Wajib Pajak
badan dalam negeri yang melakukan:
a.

penanaman modal pada industri pionir, yaitu industri
yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai
tambah

dan

eksternalitas

yang

tinggi,

memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai
strategis bagi perekonomian nasional;
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penanaman modal yang merupakan kegiatan utama
pada kawasan ekonomi khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

penanaman modal pada wilayah pengembangan
industri tertentu; atau

d.

pengembangan dan pengelolaan kawasan industri
pada wilayah pengembangan industri tertentu .

(3)

Fasilitas

Pajak

Penghasilan

berupa

pengurangan

penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam
negeri sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk:
a.

kegiatan

praktik

pembelajaran

kerja,

dalam

pengembangan

pemagangan,

rangka

sumber

daya

dan/atau

pembinaan
manusia

dan

berbasis

kompetensi tertentu; dan/atau
b.

kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di
Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu
tertentu.

(4)

Fasilitas

Pajak

Penghasilan

berupa

pengurangan

penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dapat diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam
negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang
usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.
(5)

Fasilitas Pajak Penghasilan yang dapat diberikan kepada
Wajib

Pajak

badan

pengembangan

dan

dalam

negeri

pengelolaan

yang

melakukan

kawasan

ekonomi

khusus, Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan
penanaman modal pada kawasan ekonomi khusus, atau
Wajib

Pajak

penanaman

badan
modal

dalam
pada

negeri

kawasan

yang

melakukan

industri

tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
a.

pengurangan penghasilan neto paling tinggi 60%
(enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal
yang dilakukan;

b.

penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

c.

kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak
lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
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pengenaan

Pajak

Penghasilan

atas

dividen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UndangUndang mengenai Pajak Penghasilan sebesar 10%
(sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut
perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan
lebih rendah.
(6)

Fasilitas Pajak Penghasilan sehubungan dengan surat
berharga

negara

yang

diperdagangkan

di

pasar

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dapat diberikan berupa pembebasan atau pengurangan
Pajak Penghasilan atas:
a.

bunga atau diskonto surat berharga negara yang
diperdagangkan di pasar internasional; dan

b.

penghasilan pihak ketiga atas jasa dalam rangka
penerbitan

dan/atau

penukaran

surat

pembelian

berharga

kembali

negara

di

atau
pasar

internasional.
(7)

Fasilitas pajak daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f berupa keringanan, pengurangan, atau
pembebasan pajak daerah.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan
ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(9)

Fasilitas pajak daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 14

(1)

Perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h yaitu:
a.

pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang
diperoleh dari kegiatan PMSE yang dilakukan oleh
subjek pajak dalam negeri;

b.

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, serta
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean
melalui PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak
dalam negeri;
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pengenaan

Pajak

Pertambahan

Nilai

atas

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean melalui PMSE; dan
d.

pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi
elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh
subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan
kehadiran ekonomi signifikan.

(2)

Pengenaan Pajak Penghasilan atas kegiatan PMSE yang
dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud Undang-Undang mengenai Pajak
Penghasilan.

(3)

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan PMSE
yang

dilakukan

oleh

subjek

pajak

dalam

negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti
ketentuan

sebagaimana

dimaksud

Undang-Undang

mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pasal 15
(1)

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena
Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
melalui PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1)

huruf

dimaksud

c

dalam

mengikuti

ketentuan

Undang-Undang

sebagaimana

mengenai

Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Barang Mewah.
(2)

Pajak

Pertambahan

pemanfaatan

Barang

Nilai

yang

dikenakan

Kena

Pajak

Tidak

atas

Berwujud

dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)

dipungut,

disetorkan,

dan

dilaporkan

oleh

pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE
luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri, yang ditunjuk
oleh Menteri.
(3)

Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau
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dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di
Indonesia

untuk

memungut,

menyetorkan,

dan

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
(4)

Pedagang luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat
tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean
yang melakukan transaksi dengan pembeli barang di
dalam daerah pabean melalui sistem elektronik.

(5)

Penyedia jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan orang pribadi atau badan yang
bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar
daerah

pabean

yang

melakukan

transaksi

dengan

penerima jasa di dalam daerah pabean melalui sistem
elektronik.
(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan,
pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 16

(1)

Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau
PPMSE luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran
ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk
usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan.

(2)

Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.

omzet konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah
tertentu;

b.

penjualan

di

Indonesia

sampai dengan

jumlah

tertentu; dan/atau
c.
(3)

jumlah pengguna aktif media digital.

Dalam hal penetapan
sebagaimana
dilakukan

dimaksud
karena

sebagai bentuk
pada

penerapan

ayat

(1)

usaha

tetap

tidak

dapat

perjanjian

dengan

pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak
berganda dan pencegahan pengelakan pajak, Pedagang
luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE
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signifikan dikenakan pajak transaksi elektronik
(4)

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibayar dan dilaporkan oleh Pedagang luar
negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar
negeri.

(5)

Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau
PPMSE luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di
Indonesia untuk memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pajak transaksi
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6)

Besarnya

tarif,

dasar

pengenaan,

dan

tata

cara

penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(3)

diatur

dengan

Peraturan

Pemerintah.
(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran ekonomi
signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara
pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak
transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
tata cara penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 17

(1)

Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE
luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri yang tidak
memenuhi ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 15 ayat (2) dan pedagang luar negeri, penyedia jasa
luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri yang tidak
memenuhi ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai
Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.
(2)

Ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya
hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
pemanfaatan

Barang

Kena

Pajak

Tidak

Berwujud
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dalam Daerah Pabean melalui PMSE serta pengenaan
Pajak Penghasilan atas subjek pajak luar negeri yang
memenuhi kriteria tertentu dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.
(3)

Terhadap pelaku kegiatan PMSE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), selain dikenai sanksi administratif juga
dikenai sanksi berupa pemutusan akses.

(4)

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan teguran kepada:
a.

pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
PPMSE luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri,
dan/atau

perwakilannya,

melaksanakan

kewajiban

dalam

hal

tidak

untuk

memungut,

menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
atau
b.

pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
dan/atau

PPMSE

perwakilannya,
kewajiban

luar

dalam

membayar

Penghasilan

atau

hal
dan

pajak

negeri,
tidak

dan/atau

melaksanakan

melaporkan
transaksi

Pajak

elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(5)

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan usulan tertulis
kepada Menteri untuk melakukan pemutusan akses,
dalam hal:
a.

Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
PPMSE luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2); dan

b.

pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
dan/atau

PPMSE

luar

negeri

tidak

memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah
dilakukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)

Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat menyampaikan
permintaan pemutusan

akses kepada menteri yang
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urusan

pemerintahan

di

bidang

komunikasi dan informatika.
(7)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk
melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8)

Ketentuan

mengenai

tata

cara

pemutusan

akses

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang informasi dan transaksi elektronik.
(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:
a.

penyampaian teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4);

b.

usulan pemutusan akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (5); dan

c.

permintaan

pemutusan

akses

sebagaimana

daerah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (6),
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 18
(1)

Pengaturan

mengenai

pajak

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j berupa:
a.

penentuan tarif tertentu atas pajak daerah yang
berlaku secara nasional oleh Pemerintah Pusat; dan

b.

pelaksanaan evaluasi terhadap Peraturan Daerah
yang menghambat kemudahan dalam berusaha.

(2)

Pemerintah

Pusat

dapat

menetapkan

tarif

tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berbeda
dengan tarif pajak daerah yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.
(3)

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

(4)

Pemerintah daerah menerapkan tarif yang ditetapkan
dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan
Presiden ditetapkan.

(5)

Pelaksanaan

evaluasi

terhadap

Peraturan

Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
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evaluasi

atas

Rancangan

Peraturan

Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai pajak daerah
dan retribusi daerah; dan
b.

evaluasi atas Peraturan Daerah mengenai pajak
daerah

dan

retribusi

daerah

dan

peraturan

pelaksanaannya yang telah ditetapkan.
(6)

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a yang telah disetujui
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum
ditetapkan

oleh

gubernur/bupati/walikota

wajib

disampaikan kepada Menteri dan menteri yang yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
untuk dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.
(7)

Menteri melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) untuk menguji kesesuaian antara Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan
fiskal nasional.

(8)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri dengan rekomendasi:
a.

proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
dimaksud dapat dilanjutkan, dalam hal Rancangan
Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan
ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional; atau
b.

Rancangan

Peraturan

disesuaikan

dengan

Daerah
hasil

dimaksud

evaluasi,

harus

dalam

hal

Rancangan Peraturan Daerah tersebut bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional.
(9)

Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang telah
ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(10) Menteri

dapat

melakukan

pengawasan

terhadap
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daerah,

beserta

aturan

pelaksanaannya,

dengan

melakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut.
(11) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) Peraturan Daerah dan/atau
aturan

pelaksanaannya

kemudahan

berusaha,

dinyatakan
Pemerintah

menghambat
Daerah

wajib

melakukan perubahan Peraturan Daerah dan/atau aturan
pelaksanaan dimaksud paling lama 6 (enam) bulan sejak
hasil evaluasi terbit.
(12) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
atau tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah
dan/atau aturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (11), Menteri dapat memberikan sanksi berupa
penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke
daerah dan/atau sanksi lain sesuai peraturan perundangundangan.
(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:
a.

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai
pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7);

b.

pengawasan

pelaksanaan

Peraturan

Daerah

mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan
aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (10); dan
c.

pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud

pada

ayat (12),
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
(1)

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku
untuk Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak
yang diterbitkan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
berlaku untuk Surat Keputusan Pemberian Imbalan
Bunga yang diterbitkan sejak Undang-Undang ini mulai
berlaku.
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Terhadap Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk
usaha tetap yang tahun bukunya tidak sama dengan
tahun kalender, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.

untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya dimulai
setelah tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan yang
tahun bukunya dimulai pada tanggal 1 Juli 2020,
Pajak Penghasilannya dihitung berdasarkan UndangUndang

Nomor

7

Tahun

1983

tentang

Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang
Republik

Pajak

Penghasilan

Indonesia

Tahun

(Lembaran
2008

Negara

Nomor

133,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893); dan
b.

untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya dimulai
setelah tanggal 1 Juli 2020, Pajak Penghasilannya
dihitung berdasarkan tarif sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 20

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari:
a.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang

Nomor 16

Tahun

2009

tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Republik Indonesia Nomor 4999);
b.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor

7

Tahun

1983

tentang

Pajak

Penghasilan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);
c.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);

d.

Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

1995

tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Peruban
Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
e.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
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tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);
f.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan

g.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini.
Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang
ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.
Pasal 22
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.

Pasal 8 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (5); Pasal 9 ayat (2a)
dan ayat (2b); Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf d sampai dengan huruf g, ayat (3), ayat (4), serta
ayat (5); Pasal 19; serta Pasal 27A, Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
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terakhir

dengan

Undang-Undang

Nomor 16

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
b.

Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Pasal 32B Undang-Undang
Nomor

7

Tahun

1983

tentang

Pajak

Penghasilan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4893);
c.

Pasal 9 ayat (2a), ayat (4b) huruf f, ayat (6a), ayat (6b), ayat
(8) huruf a, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j, serta
ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);

d.

Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
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Pasal 324 dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Undang-Undang
1 Januari 2020.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

- 42 RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
UNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN

I.

UMUM
Sebagai negara yang hidup berdampingan dengan negara-negara lain,
perekonomian di Indonesia selalu dipengaruhi situasi perekonomian global.
Lingkungan ekonomi nasional dan global terus mengalami perubahan
dinamis, antara lain disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas serta
kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga negara lain. Namun
demikian, Indonesia dapat menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil
dari tekanan eksternal dan ketidakpastian ekonomi global.
Dalam rangka menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi, serta untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan pendanaan atau
likuiditas dalam negeri yang memadai, yang bersumber dari penerimaan
pajak dan dukungan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi dapat

dipercepat dan diperkuat melalui dukungan pemerintah dalam rangka
meningkatkan investasi dan iklim usaha yang kondusif, mendorong
pertumbuhan industri atau usaha yang berdaya saing tinggi, dan
memberikan perlindungan serta pengaturan yang berkeadilan.
Untuk tujuan tersebut, pemerintah mengambil serangkaian kebijakan
berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan badan dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, pengecualian Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen
sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu tertentu, pengaturan pengenaan Pajak Penghasilan
bagi Wajib Pajak orang pribadi, pengaturan mengenai sanksi administratif,
pengaturan mengenai pengkreditan Pajak Masukan, serta pemberian
fasilitas perpajakan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menambah
kemampuan investasi Wajib Pajak.
Berkaitan dengan perkembangan perekonomian global dan teknologi
informasi yang berakibat pada meningkatnya perdagangan melalui sistem
elektronik, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi untuk mencegah
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maupun menghindari pengenaan pajak di Indonesia oleh pihak yang
melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Kebijakan perpajakan
atas

perdagangan

melalui

sistem

elektronik

diperlukan

untuk

mengamankan penerimaan pajak dan untuk menjamin kesetaraan
perlakuan perpajakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak
luar negeri.
Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum,
keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan
Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk
Penguatan Perekonomian adalah sebagai berikut:
a.

mendorong sumber dana dari dalam negeri untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi melalui pengamanan modal dalam negeri dan
mendorong masuknya modal dari luar negeri, yang berdampak
terhadap peningkatan investasi dan peningkatan likuiditas domestik,
yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan;
dan

b.

penerapan ketentuan atas perdagangan melalui sistem elektronik
untuk menjamin Indonesia mendapatkan hak pemajakan atas
transaksi dimaksud dan kesetaraan perlakuan perpajakan antara
pengusaha dalam negeri dan luar negeri.

II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:
Penghasilan Kena Pajak PT A pada Tahun Pajak 2021 sebesar
Rp1.000.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak 2021:
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Huruf b
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:
Penghasilan Kena Pajak PT A pada Tahun Pajak 2023 sebesar
Rp1.500.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak 2023:
20% x Rp1.500.000.000,00 = Rp300.000.000,00
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari
laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh Wajib
Pajak dalam negeri dari penyertaannya pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, tidak dikenai
Pajak Penghasilan apabila dividen tersebut diinvestasikan di
Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dapat berupa Wajib Pajak
orang pribadi atau Wajib Pajak Badan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “laba setelah pajak” adalah laba badan
usaha di luar negeri setelah dikurangi pajak penghasilan badan
atau pajak atas penghasilan korporasi.
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diterima oleh Wajib Pajak setelah dikurangi dengan pajak dividen
di negara tempat dividen dibagikan.
Contoh 1:
Pada tahun 2020, X Sdn. Bhd. sebagai perusahaan di Malaysia
membagikan dividen tunai sebesar $300.000,00 atau sebesar
30% dari total jumlah laba setelah pajak penghasilan badan
sebesar $1.000.000,00, sehingga PT A, yang memiliki 100%
saham pada X Sdn. Bhd., menerima pembagian dividen tunai
sebesar $300.000,00.
Dalam hal PT A menginvestasikan seluruh dividen tunai yang
diterima dari X Sdn. Bhd (sebesar $300.000,00 dikurangi pajak
dividen bila ada) tersebut ke Indonesia dalam jangka waktu
tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari pengenaan
Pajak Penghasilan di Indonesia. PT A mendapatkan fasilitas
pengecualian

dividen

sebagai

objek

Pajak

Penghasilan

di

Indonesia karena dividen yang bagikan X Sdn. Bhd memenuhi
ketentuan paling sedikit 30% dari jumlah laba setelah pajak.
Dengan demikian, terdapat selisih jumlah laba setelah pajak
dikurangi dengan dividen yang dibagikan sebesar $700.000,00
(laba

setelah

pajak

$1.000.000,00

–

pembagian

dividen

$300.000,00) atau sebesar 70% dari jumlah laba setelah pajak
($700.000,00 / $1.000.000,00).
Atas jumlah sebesar $700.000,00 tersebut bukan merupakan
objek Pajak Penghasilan di Indonesia.
Contoh 2:
Pada tahun 2020, Z Limited sebagai perusahaan di India
membagikan dividen tunai sebesar $250.000,00 atau sebesar
25% dari total jumlah laba setelah pajak penghasilan badan
sebesar $1.000.000,00, sehingga PT C, yang memiliki 100%
saham pada Z Limited, menerima pembagian dividen tunai
sebesar $250.000,00.
Dalam hal PT C menginvestasikan seluruh dividen tunai yang
diterima dari Z Limited (sebesar $250.000,00 dikurangi pajak
dividen bila ada) tersebut ke Indonesia dalam jangka waktu
tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari pengenaan
Pajak Penghasilan di Indonesia.
Mengingat dividen yang dibagikan Z Limited sebesar 25% dari
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berada di bawah batasan minimal pengecualian pengenaan Pajak
Penghasilan di Indonesia yakni sebesar 30%, maka selisih 5%
(batasan minimum sebesar 30% - persentase dividen dibagikan
sebesar 25%) atau sebesar $50.000 (5% x $1.000.000,00)
merupakan objek Pajak Penghasilan di Indonesia.
Dengan demikian, terdapat selisih jumlah laba setelah pajak
dikurangi dengan dividen yang dibagikan sebesar $750.000,00
(laba

setelah

$250.000,00)

pajak
atau

$1.000.000,00
75%

dari

–

jumlah

pembagian
laba

setelah

dividen
pajak

($750.000,00 / $1.000.000,00).
Jumlah laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang
dibagikan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan di
Indonesia adalah sebesar $700.000,00 (70% x $1.000.000,00),
karena batas paling banyak sebesar 70% dari jumlah laba setelah
pajak
Contoh 3:
Pada tahun

2020, V Limited sebagai perusahaan di India

membagikan dividen tunai sebesar $20.000,00 atau sebesar 20%
dari total jumlah laba setelah pajak penghasilan badan sebesar
$100.000,00 sehingga PT S, yang memiliki 70% saham pada V
Limited., menerima pembagian dividen tunai sebesar $14.000,00.
PT S menginvestasikan dividen tunai yang diterima dari V Limited.
ke Indonesia sebesar $10.000,00 dalam jangka waktu tertentu,
Dengan demikian:
a.

Atas dividen yang diinvestasikan di Indonesia sebesar
$10.000,00 dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan
di Indonesia;

b.

Dividen yang dibagikan Z Limited sebesar 20% dari total
jumlah laba setelah pajak penghasilan badan atau masih
berada di bawah batasan minimal pengecualian pengenaan
Pajak Penghasilan di Indonesia yakni sebesar 30% sehingga
selisih 10% (batasan minimum sebesar 30% - persentase
dividen dibagikan sebesar 20%) atau sebesar $7.000 (10% x
70% x $100.000,00) merupakan objek Pajak Penghasilan di
Indonesia;

c.

Dividen yang dibagikan oleh Z Limited sebesar $4.000,00
($14.000,00 - $10.000,00) tidak diinvestasikan oleh PT S di
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objek Pajak Penghasilan di Indonesia.
Oleh karena itu nilai objek Pajak Penghasilan terkait dividen PT S
dari Z Limited. adalah sebesar $11.000,00 ($7.000 + $4.000,00).
Ayat (9)
Contoh:
Pada tahun 2020, Y Pte. Ltd. sebagai perusahaan di Singapura
membagikan dividen tunai sebesar $4.800.000,00 atau sebesar
40% dari total jumlah laba setelah pajak penghasilan badan
sebesar $12.000.000,00, sehingga PT B, yang memiliki 10%
saham pada Y Pte. Ltd., menerima pembagian dividen tunai
sebesar $480.000,00.
Dalam hal PT B menginvestasikan seluruh dividen tunai yang
diterima dari Y Pte. Ltd. (sebesar $480.000,00 dikurangi pajak
dividen bila ada) tersebut ke Indonesia dalam jangka waktu
tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari pengenaan
Pajak Penghasilan di Indonesia. Meskipun PT B hanya memiliki
10% kepemilikan saham pada Y Pte. Ltd. fasilitas pengecualian
sebagai objek Pajak Penghasilan di Indonesia tetap dapat
diperoleh PT B karena total dividen yang dibagikan Y Pte. Ltd.
sebesar 40% dari total jumlah laba setelah pajak penghasilan
badan atau di atas ketentuan minimal 30% dari jumlah laba
setelah pajak.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Contoh 1:
Berdasarkan contoh 1 sebagaimana dimaksud pada penjelasan
ayat (8), misalnya tarif pajak atas dividen di Malaysia sebesar 10%
sehingga dividen tunai yang diterima dari X Sdn. Bhd sebesar
$300.000 dikenai pajak dividen sebesar $30.000,00.
Terhadap pajak atas dividen sebesar $30.000,00 tersebut:
a.

tidak dapat tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak
Penghasilan yang terutang;
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tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang
penghasilan; dan/atau

c.

tidak

dapat

dimintakan

pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak.
Contoh 2:
Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud pada penjelasan
ayat (9), misalnya tarif pajak atas dividen di Singapura sebesar
10% sehingga dividen tunai yang diterima dari Y Pte. Ltd. sebesar
$480.000,00 dikenai pajak atas dividen sebesar $48.000,00.
Terhadap pajak atas dividen sebesar $48.000,00 tersebut:
a.

tidak dapat tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak
Penghasilan yang terutang;

b.

tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang
penghasilan; dan/atau

c.

tidak

dapat

dimintakan

pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “status subjek pajak” adalah
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atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Bagi Warga Negara Asing yang memiliki keahlian tertentu dikenai
Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari Indonesia untuk 4 (empat) tahun pertama sejak
kedatangan pertama ke Indonesia.
Masa 4 (empat) tahun pertama dihitung sejak pertama kali Warga
Negara Asing ke Indonesia.
Contoh:
Tuan B Warga Negara X datang ke Indonesia pertama kali pada
tanggal 1 Januari 2021. Sampai dengan tanggal 31 Desember
2024, penghasilan Tuan B yang dikenakan Pajak Penghasilan di
Indonesia hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia
dalam hal Tuan B memenuhi kriteria sebagai Warga Negara Asing
dengan keahlian tertentu.
Periode 4 (empat) tahun tersebut berlaku tanpa memperhatikan
Tuan B terus menerus berada di Indonesia atau tidak.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk
mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada
Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain Faktur
Pajak terlambat diterima.
Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama
tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak
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Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat.
Yang dimaksud dengan “saat Faktur Pajak dibuat” adalah saat
pembuatan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pembuatan Faktur Pajak.
Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, pengkreditan
Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas Masa
Pajak saat Faktur Pajak dibuat atau pada Masa Pajak berikutnya
paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak
saat Faktur Pajak dibuat.
Pengkreditan Pajak Masukan tersebut hanya dapat dilakukan
sepanjang Pajak Masukan belum dibebankan sebagai biaya atau
belum ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
Contoh:
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur
Pajaknya tertanggal 7 Juli 2021 baru diterima oleh Pengusaha
Kena Pajak pada bulan November 2021. Pengusaha Kena Pajak
tersebut telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli
2021, Agustus 2021, dan September 2021, tetapi belum
menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021. Pajak
Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur
Pajaknya tertanggal 7 Juli 2021 tersebut dapat dikreditkan
dengan Pajak Keluaran melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa
Pajak Juli 2021, Agustus 2021, atau September 2021, atau
melalui penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021.
Pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan sepanjang
belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan
(dikapitalisasikan) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak.
Ayat (3)
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak meliputi Pengusaha yang telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha yang
seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha dimaksud terutang
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Pertambahan

Nilai

sesuai

dengan

Undang-Undang

mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah. Oleh karena itu, Pengusaha
dimaksud wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang.
Pajak

Masukan

sebelum

Pengusaha

dikukuhkan

sebagai

Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan menggunakan
pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dalam hal tertentu dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak baru
membayar Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
setelah diterbitkan surat ketetapan pajak.
Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan dengan ketentuan:
a.

surat ketetapan pajak tersebut telah dilunasi;

b.

jumlah yang dapat dikreditkan adalah sebesar pokok Pajak
Pertambahan Nilai yang tercantum dalam surat ketetapan
pajak;

c.

pokok

Pajak

Pertambahan

Nilai

tersebut

memenuhi

ketentuan pengkreditan sesuai Undang-Undang mengenai
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Barang Mewah; dan
d.

tidak dilakukan upaya hukum atas surat ketetapan pajak
tersebut.

Yang dimaksud dengan “upaya hukum” yakni meliputi keberatan,
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UndangUndang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
banding, dan/atau peninjauan kembali.
Ayat (7)
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor
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atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak,
impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan.
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan
yang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UndangUndang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan ketentuan pengkreditan
sesuai dengan Undang-Undang ini.
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kelebihan Pajak
Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari

luar

Daerah

dikompensasikan
Pengusaha

Kena

kelebihan

Pajak

ke

Pabean

di

Masa

Pajak

Pajak

dalam

berikutnya.

menghendaki

Masukan

Daerah

tersebut

Pabean

Dalam

pengembalian
maka

hal
atas

permohonan

pengembalian dapat diajukan pada akhir tahun buku.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Bagi sektor usaha tertentu sesuai dengan karakteristiknya, batas
waktu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.
Ayat (10)
Ketentuan Pajak Masukan yang menjadi tidak dapat dikreditkan
sebagaimana
Pengusaha

dimaksud
Kena

Pajak

pada

ayat (8)

yang

berlaku

melakukan

juga

bagi

pembubaran

(pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak
sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak
pengkreditan Pajak Masukan pertama kali berakhir namun belum
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Jasa Kena Pajak
dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
yang berhubungan langsung dengan Pajak Masukan dimaksud.
Ayat (11)
Contoh 1:
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Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam bidang usaha
produksi alas kaki. Pada tanggal 10 Januari 2021, PT A
melakukan pembelian mesin sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk
memproduksi

alas

kaki

dengan

nilai

PPN

sebesar

Rp100.000.000,00.
Pada

SPT

Masa

PPN

Masa

Pajak

Januari

2021,

PT

A

mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut
sebesar Rp100.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pajak
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
Pada tanggal 10 Oktober 2021, PT A melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) berupa sarung sebesar Rp7.000.000,00.
Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021 PT A melaporkan
Pajak Keluaran sebesar Rp700.000,00 dan kompensasi kelebihan
pembayaran

pajak

Rp100.000.000,00,

Masa
sehingga

Pajak
SPT

sebelumnya

Masa

PPN

Masa

sebesar
Pajak

Oktober 2021 menyatakan lebih bayar sebesar Rp99.300.000,00
(Rp 700.000,00 - Rp100.000.000,00) dan dan atas kelebihan
pembayaran pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya.
Pada Masa Pajak Desember 2021, jumlah lebih bayar sebesar
Rp99.300.000,00 dimintakan pengembalian kelebihan pajak oleh
PT A serta telah diterima pada tanggal 13 Februari 2022.
Sampai dengan Masa Pajak Desember 2023, PT A belum
melakukan penyerahan alas kaki yang diproduksi dengan mesin
yang telah dibeli tersebut dan melaporkan SPT Masa PPN Masa
Pajak Desember 2023 yang menyatakan nihil.
Mengingat sampai batas waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak
pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan yakni Masa Pajak
Desember 2023, PT A belum melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan
Pajak Masukan tersebut, maka PT A wajib membayar kembali ke
kas negara atas:
a.

kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa PPN Desember
2021 sebesar Rp99.300.000,00 yang telah diterima pada
tanggal 13 Februari 2022; dan
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Pajak

Masukan

sebesar

Rp700.000,00

yang

telah

diperhitungkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak
Oktober 2021 (Pajak Masukan yang telah dikreditkan
sebesar Rp100.000.000,00 pada Masa Pajak Januari 2021
dikurangi

nilai

Rp99.300.000,00

pengembalian
dalam

SPT

lebih
Masa

bayar

PPN

Masa

sebesar
Pajak

Desember 2021),
paling lambat pada tanggal 31 Januari 2024.
Contoh 2:
Pada tanggal 2 Januari 2021, PT A dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam bidang usaha
produksi alas kaki. Pada tanggal 10 Januari 2021, PT A
melakukan pembelian mesin sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk
memproduksi

alas

kaki

dengan

nilai

PPN

sebesar

Rp100.000.000,00.
Pada

SPT

Masa

PPN

Masa

Pajak

Januari

2021,

PT

A

mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut
sebesar Rp100.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pajak
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
Pada tanggal 10 Oktober 2021, PT A melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) berupa sarung sebesar Rp7.000.000,00.
Pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021 PT A melaporkan
Pajak Keluaran sebesar Rp700.000,00 dan kompensasi kelebihan
pembayaran

pajak

Masa

Pajak

sebelumnya

sebesar

Rp100.000.000,00, sehingga SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober
2021 menyatakan lebih bayar sebesar Rp99.300.000,00 (Rp
700.000,00 - Rp100.000.000,00) dan dikompensasikan ke Masa
Pajak berikutnya.
Sampai dengan Masa Pajak Desember 2023, PT A belum
melakukan penyerahan alas kaki yang diproduksi dengan mesin
yang telah dibeli tersebut dan melaporkan SPT Masa PPN Masa
Pajak Desember 2023 yang menyatakan lebih bayar sebesar
Rp99.300.000,00

dan

dikompensasikan

ke

Masa

Pajak

Januari 2024.
Mengingat sampai batas waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak
pengkreditan pertama kali Pajak Masukan yakni Masa Pajak
Desember 2023, PT A belum melakukan penyerahan Barang Kena
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Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan
tersebut, maka:
a.

nilai kompensasi pada Masa Pajak Desember 2023 sebesar
Rp99.300.000,00 tidak dapat dikompensasikan ke Masa
Pajak

Januari

2024

dan

tidak

dapat

dimintakan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
b.

PT A wajib membayar kembali Pajak Masukan sebesar
Rp700.000,00 yang telah dikreditkan pada Masa Pajak
Oktober 2021 (Pajak Masukan yang telah dikreditkan
sebesar Rp100.000.000,00 pada Masa Pajak Januari 2021
dikurangi

nilai

kelebihan

pembayaran

pajak

yang

dikompensasikan sebesar Rp99.300.000,00 dalam SPT Masa
PPN Masa Pajak Desember 2023), paling lambat pada tanggal
31 Januari 2024.
Contoh 3:
Pada tanggal 2 Januari 2021, PT A dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam bidang usaha
produksi alas kaki. Pada tanggal 10 Januari 2021, PT A
melakukan pembelian mesin seharga Rp1.000.000.000,00 untuk
memproduksi

alas

kaki

dengan

nilai

PPN

sebesar

Rp

100.000.000,00.
Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2021, PT A
mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut
sebesar Rp100.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pajak
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
Pada tanggal 10 Oktober 2021, PT A melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) berupa sarung sebesar Rp7.000.000,00.
Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021 PT A melaporkan
Pajak Keluaran sebesar Rp700.000,00 dan kompensasi kelebihan
pembayaran

pajak

Masa

Pajak

sebelumnya

sebesar

Rp100.000.000,00, sehingga SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober
2021 menyatakan lebih bayar sebesar Rp99.300.000,00 (Rp
700.000,00 - Rp100.000.000,00) dan dikompensasikan ke Masa
Pajak berikutnya.
Pada Masa Pajak Desember 2021, jumlah lebih bayar sebesar
Rp99.300.000,00

dimintakan

pengembalian

kelebihan
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Februari 2022.
Pada akhir bulan Maret 2022, PT A melakukan pembubaran
(pengakhiran) usaha dan sampai dengan Masa Pajak Maret 2022
tersebut PT A belum melakukan penyerahan alas kaki yang
diproduksi dengan mesin yang telah dibeli tersebut.
Mengingat sampai saat pembubaran (pengakhiran) usaha PT A
belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, maka PT A
wajib membayar kembali ke kas negara atas:
a.

kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa PPN Desember
2021 sebesar Rp99.300.000,00 yang telah diterima pada
tanggal 13 Februari 2022; dan

b.

Pajak

Masukan

sebesar

Rp700.000,00

yang

telah

diperhitungkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak
Oktober 2021 (Pajak Masukan yang telah dikreditkan
sebesar Rp100.000.000,00 pada Masa Pajak Januari 2021
dikurangi

nilai

Rp99.300.000,00

pengembalian
dalam

SPT

lebih
Masa

Desember 2021),
paling lambat pada tanggal 30 April 2022.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas

bayar

PPN

Masa

sebesar
Pajak
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Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Apabila

dari

hasil

pemeriksaan

terbukti

bahwa

pengungkapan dimaksud ternyata tidak sesuai dengan
keadaan

yang

sebenarnya,

atas

ketidakbenaran

pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan
pajak.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam
bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal
22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud
dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak
mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan
5 Juli.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
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Contoh 1:
Pada tanggal 24 September 2020, terhadap PT A diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang disetujui
seluruhnya oleh Wajib Pajak dengan jumlah kurang bayar
sebesar Rp125.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 23
Oktober

2020.

Sampai

dengan

tanggal

jatuh

tempo

pembayaran tersebut, PT A hanya melunasi surat ketetapan
pajak sebesar Rp115.000.000,00.
Pada tanggal 27 Oktober 2020, Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan

Surat

Tagihan

Pajak

atas

kekurangan

pelunasan pajak dalam SKPKB sebesar Rp10.000.000,00.
Jumlah hari sebagai dasar perhitungan sanksi administratif
yakni sejumlah 4 (empat) hari yang dihitung mulai tanggal
24 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020, sehingga
berjumlah 1 (satu) bulan karena bagian bulan dihitung
menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
untuk bulan September 2020 sebesar 0,48% (nol koma
empat puluh delapan persen) dan bulan Oktober 2020
sebesar 0,49% (nol koma empat puluh sembilan persen).
Besarnya sanksi bunga yang dikenakan kepada PT A yakni:
1 bulan x 0,49% x Rp10.000.000,00 = Rp49.000,00.
Contoh 2:
PT A mengajukan permohonan keberatan pada 3 Mei 2020
atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan
jumlah kurang bayar sebesar Rp125.000.000,00.
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan
keberatan pada tanggal 11 Januari 2021 yang menambah
besarnya

pajak

terutang

menjadi

Rp135.000.000,00,

sehingga terdapat kekurangan jumlah pembayaran pajak
sebesar Rp10.000.000,00 harus dilunasi PT A paling lama
pada tanggal 10 Februari 2021.
Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan
Pajak pada tanggal 12 Februari 2021 dan sampai Surat
Tagihan Pajak diterbitkan Wajib Pajak tidak melunasi
kekurangan pembayaran dimaksud, maka jumlah hari
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sanksi administratif yakni

berjumlah 2 (dua) hari yang dihitung mulai tanggal
11 Februari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021, sehingga
berjumlah 1 (satu) bulan karena bagian bulan dihitung
menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
untuk bulan Februari 2021 sebesar 0,43% (nol koma empat
puluh tiga persen).
Besarnya sanksi bunga yang dikenakan kepada PT A yakni:
1 bulan x 0,43% x Rp10.000.000,00 = Rp43.000,00.
Sehingga jumlah pajak yang ditagih dengan Surat Tagihan
Pajak yakni sebesar Rp10.043.000,00.
Contoh 3:
Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB) sebesar Rp1.000.000,00 yang diterbitkan pada
tanggal 2 Januari 2021 dengan batas akhir pelunasan
tanggal 1 Februari 2021.
Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, Wajib
Pajak

tersebut

diperbolehkan

untuk

mengangsur

pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan
dengan jumlah yang tetap sebesar Rp200.000,00 per bulan.
Adapun angsuran bulanan dilakukan paling lama setiap
tanggal 1 pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir
pelunasan SKPKB dimaksud, sehingga angsuran pertama
jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2021.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
untuk angsuran pada bulan Februari 2021 sebesar 0,43%
(nol koma empat puluh tiga persen), bulan Maret 2021
sebesar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen), bulan
April 2021 sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima
persen), bulan Mei 2021 sebesar 0,46% (nol koma empat
puluh enam persen), bulan Juni 2021 sebesar 0,47% (nol
koma empat puluh tujuh persen), dan bulan Juli 2021
sebesar 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen).
Besarnya angsuran atas SKPKB tersebut, termasuk sanksi
administratif berupa bunga untuk dihitung sebagai berikut:
dasar penghitungan bunga = Rp200.000,00
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0,43%
a.

angsuran ke-1 untuk bulan Februari 2021:
0,43% x 1 bulan x Rp200.000,00 = Rp860

b.

angsuran ke-2 untuk bulan Maret 2021:
0,43% x 2 bulan x Rp200.000,00 = Rp1.720

c.

angsuran ke-3 untuk bulan April 2021:
0,43% x 3 bulan x Rp200.000,00 = Rp2.580

d.

angsuran ke-1 untuk bulan Mei 2021:
0,43% x 4 bulan x Rp200.000,00 = Rp3.440

e.

angsuran ke-1 untuk bulan Juni 2021:
0,43% x 5 bulan x Rp200.000,00 = Rp4.300

Contoh 4:
Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebesar Rp1.000.000,00 yang diterbitkan pada tanggal
2 Januari 2021 dengan batas akhir pelunasan tanggal
1 Februari 2021.
Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, Wajib
Pajak tersebut diperbolehkan untuk menunda pembayaran
atas SKPKB tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan
Pajak pada tanggal 1 Juli 2021 atas penundaan pelunasan
SKPKB

tersebut,

maka

jumlah

hari

sebagai

dasar

perhitungan sanksi administratif yakni sejumlah 4 (empat)
bulan 29 (dua puluh sembilan) hari yang dihitung mulai
tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021,
sehingga berjumlah 5 (lima) bulan, karena bagian bulan
dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
untuk bulan Februari 2021 sebesar 0,43% (nol koma empat
puluh tiga persen).
Sanksi

administratif

berupa

bunga

atas

penundaan

pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut
sebesar:
5 bulan x 0,43% x Rp1.000.000,00 = Rp21.500,00.
Huruf b
Contoh:
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Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2020 (SPT
Tahunan) yang disampaikan paling lama 30 April 2021.
Namun karena suatu keadaan yang mendesak, CV H
mengajukan

permohonan

perpanjangan

penyampaian

SPT Tahunan

batas

tersebut kepada

waktu
Direktur

Jenderal Pajak.
Direktur Jenderal Pajak memberikan perpanjangan batas
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2020 kepada CV H
hingga 30 Juni 2021.
Sebagai bagian dari syarat permohonan perpanjangan batas
waktu penyampaian SPT Tahunan dimaksud, CV H telah
menyampaikan laporan keuangan sementara untuk Tahun
Pajak 2020 beserta bukti pembayaran atas jumlah Pajak
Penghasilan terutang dalam penghitungan sementara yakni
sebesar Rp140.000.000,00.
CV H pada tanggal 29 Juni 2021 menyampaikan SPT
Tahunan Tahun Pajak 2020 yang disertai dengan bukti
pembayaran atas jumlah Pajak Penghasilan terutang yakni
sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 28 Juni 2021.
Dengan

demikian

Rp10.000.000,00
penghitungan

terdapat
dari

selisih

yang

sementara

telah

pada

jumlah
dibayar

saat

sebesar
dalam

permohonan

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan.
Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan
Pajak pada 30 Juni 2021, maka jumlah hari sebagai dasar
perhitungan sanksi administratif yakni sejumlah 1 (satu)
bulan 28 (dua puluh delapan) hari yang dihitung mulai
tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 28 Juni 2021, sehingga
berjumlah 2 (dua) bulan, karena bagian bulan dihitung
menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi bunga atas permohonan
perpanjangan penyampaian SPT Tahunan pada bulan April
2021 sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen),
bulan Mei 2021 sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam
persen), bulan Juni 2021 sebesar 0,47% (nol koma empat
puluh tujuh persen),
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2 bulan x 0,46% x Rp10.000.000,00 = Rp92.000,00.
Huruf c
Contoh:
PT A memiliki kewajiban angsuran Pajak Penghasilan
Pasal 25 untuk tahun 2021 sebesar Rp1.000.000,00 setiap
bulan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 jatuh tempo
pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir.
PT A membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa
Pajak Mei tahun 2021 pada tanggal 31 Juli 2021.
Jatuh tempo angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa
Pajak Mei tahun 2021 yakni tanggal 15 Juni 2021.
Dengan demikian pembayaran angsuran tersebut mengalami
keterlambatan karena dilakukan melebihi batas jatuh tempo.
Adapun lama keterlambatan yakni 1 (satu) bulan 16 (enam
belas) hari yang dihitung mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai
dengan tanggal 31 Juli 2021, sehingga bulan keterlambatan
berjumlah 2 (dua) bulan, karena bagian bulan dihitung
menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
untuk bulan Juni 2021 sebesar 0,88% (nol koma delapan
puluh delapan persen), bulan Juli 2021 sebesar 0,89% (nol
koma delapan puluh sembilan persen), dan bulan Agustus
2021 sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen).
Apabila atas keterlambatan pembayaran tersebut Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada
tanggal 3 Agustus 2021, besarnya bunga yang dikenakan
kepada PT A yakni:
2 bulan x 0,88% x Rp1.000.000,00 = Rp17.600,00.
Huruf d
Contoh:
Tuan B, yang berprofesi sebagai karyawan, menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang
pribadi untuk Tahun Pajak 2020 pada tanggal 5 Juni 2021,
yang disertai dengan bukti pembayaran kekurangan Pajak
Penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 yang dibayar pada
tanggal 3 Juni 2021.
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Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus
dibayar

lunas

sebelum

Surat

Pemberitahuan

Pajak

Penghasilan disampaikan. Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi harus
disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun
Pajak.
Jatuh tempo pembayaran kekurangan pajak berdasarkan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2021 yakni
tanggal 31 Maret 2021.
Dengan demikian pembayaran kekurangan pajak tersebut
mengalami keterlambatan karena dilakukan melebihi batas
jatuh tempo. Adapun lama keterlambatan yakni 2 (dua)
bulan 3 (tiga) hari yang dihitung mulai tanggal 1 April 2021
sampai dengan tanggal 3 Juni 2021, sehingga bulan
keterlambatan berjumlah 3 (tiga) bulan, karena bagian bulan
dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
untuk bulan April 2021 sebesar 0,87% (nol koma delapan
puluh tujuh persen), bulan Mei 2020 sebesar 0,88% (nol
koma delapan puluh delapan persen), dan bulan Juni 2021
sebesar 0,88% (nol koma delapan puluh delapan persen).
Apabila atas keterlambatan pembayaran tersebut Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada
tanggal 8 Juni 2021, besarnya bunga yang dikenakan kepada
Tuan B yakni:
3 bulan x 0,87% x Rp1.000.000,00 = Rp26.100,00.
Huruf e
Contoh:
PT C menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2019 pada
tanggal 11 Februari 2021, dengan disertai bukti pembayaran
atas

kekurangan

Rp100.000.000,00

pembayaran
yang

dibayar

pajak
pada

sebesar
tanggal

6

Februari 2021.
Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat
penyampaian

Surat

Pemberitahuan

Tahunan

berakhir
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Adapun jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun Pajak 2020
yakni tanggal 30 April 2021.
Dengan demikian lama waktu yang digunakan dalam
menghitung sanksi bunga atas pembetulan tersebut yakni 9
(sembilan) bulan 6 (enam) hari yang dihitung mulai tanggal
1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021, sehingga
lama waktu dalam pembetulan berjumlah 10 (sepuluh)
bulan, karena bagian bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan
penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
untuk bulan Mei 2020 sebesar 1% (satu persen), dan bulan
Februari 2021 sebesar 0,85% (nol koma delapan puluh lima
persen).
Apabila atas pembetulan tersebut Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Februari
2021, besarnya bunga yang dikenakan kepada PT C yakni:
10 bulan x 1% x Rp100.000.000,00 = Rp10.00.000,00.
Huruf f
Contoh:
PT D menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Masa Pajak Maret 2020
pada tanggal 18 Mei 2020, dengan disertai bukti pembayaran
kekurangan Pajak Penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 yang
dibayar pada tanggal 29 April 2020.
Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak jatuh
tempo

pembayaran

berakhir

sampai

dengan

tanggal

pembayaran. Adapun jatuh tempo penyetoran atas pajak
terutang

dalam

Surat

Pemberitahuan

Masa

Pajak

Penghasilan Pasal 21 untuk Masa Pajak Maret 2020 yakni
tanggal 10 April 2020.
Dengan demikian lama waktu yang digunakan dalam
menghitung sanksi bunga atas pembetulan tersebut yakni 19
(sembilan belas) hari, yang dihitung dari 11 April 2020
sampai dengan tanggal 29 April 2020, sehingga lama waktu
dalam pembetulan berjumlah 1 (satu) bulan, karena bagian
bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
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untuk bulan April 2020 sebesar 0,87% (nol koma delapan
puluh tujuh persen) dan bulan Mei 2020 sebesar 0,88% (nol
koma delapan puluh delapan persen).
Apabila atas pembetulan tersebut Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada 19 Mei 2020,
besarnya bunga yang dikenakan kepada PT D yakni:
1 bulan x 0,87% x Rp1.000.000,00 = Rp8.700,00.
Huruf g
Contoh 1:
PT A memiliki kewajiban angsuran Pajak Penghasilan Pasal
25 untuk tahun 2020 sebesar Rp15.000.000,00 setiap bulan.
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 jatuh tempo pada
tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PT A membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa
Pajak Agustus tahun 2020 pada 10 September 2020 sebesar
Rp14.000.000,00. Dengan demikian terjadi kekurangan
angsuran sebesar Rp1.000.000,00.
Jatuh tempo angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa
Pajak Agustus tahun 2020 yakni 15 September 2020.
Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak jatuh
tempo

pembayaran

berakhir

sampai

dengan

tanggal

pembayaran atau sampai dengan diterbitkannya Surat
Tagihan Pajak.
Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan
Pajak pada 22 September 2020 dan sampai pada tanggal
tersebut PT A masih belum melunasi kekurangan angsuran
sebesar Rp1.000.000,00, maka jumlah hari yang digunakan
dalam menghitung sanksi bunga atas kekurangan angsuran
tersebut yakni 7 (tujuh) hari yang dihitung mulai 16
September 2020 sampai dengan 22 September 2020,
sehingga berjumlah 1 (satu) bulan, karena bagian bulan
dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
untuk bulan Agustus 2020 sebesar 0,9% (nol koma sembilan
persen) dan bulan September 2020 sebesar 0,91% (nol koma
sembilan puluh satu persen).
Besarnya bunga yang dikenakan kepada PT A yakni:
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Contoh 2:
Tuan D menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2020
pada tanggal 31 Maret 2021. Berdasarkan penelitian oleh
Direktur Jenderal Pajak terhadap Surat Pemberitahuan
tersebut, terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak
Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00.
Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan
Pajak pada 12 Juni 2021, maka jumlah hari yang digunakan
dalam menghitung sanksi bunga atas kekurangan Pajak
Penghasilan tersebut yakni 5 (lima) bulan 12 (dua belas) hari
yang dihitung mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 12 Juni
2021, sehingga berjumlah 6 (enam) bulan karena bagian
bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
untuk bulan Januari 2021 sebesar 0,84% (nol koma delapan
puluh empat persen) dan bulan April 2021 sebesar 0,87%
(nol koma delapan puluh tujuh persen).
Besarnya sanksi bunga yang dikenakan kepada Tuan A
yakni:
6 bulan x 0,84% x Rp1.000.000,00 = Rp50.400,00.
Huruf h
Contoh:
Berdasarkan contoh 1 pada penjelasan Pasal 7 ayat (9)
diketahui PT A wajib membayar kembali atas Pajak Masukan
yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp100.000.000,00 ke
kas negara.
Pada tanggal 7 Februari 2024, PT A membayar kembali
sebesar Rp100.000.000,00 ke kas negara. Apabila Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada
tanggal 26 Februari 2024, maka jumlah hari yang menjadi
dasar pengenaan sanksi adalah 7 (tujuh) hari sehingga
berjumlah 1 (satu) bulan, karena bagian bunga dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
Menteri Keuangan menetapkan tarif sanksi administratif
berupa bunga untuk bulan Februari 2024 sebesar 0,83% (nol
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Besarnya sanksi bunga yang dikenakan kepada PT A yakni:
1 bulan x 0,83% x Rp100.000.000,00 = Rp830.000,00.
Dalam

hal

PT

A

membayar

kembali

sebesar

Rp100.000.000,00 ke kas negara pada tanggal 31 Januari
2024, maka PT A tidak dikenakan sanksi administratif
karena dilakukan dalam batas waktu pembayaran kembali
Pajak Masukan dimaksud.
Huruf i
Atas

kekurangan

pajak

sebagai

akibat

adanya

pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar suku
bunga acuan ditambah 7,5% (tujuh koma lima persen) dan
dibagi 12 (dua belas) dari pajak yang kurang dibayar
dikalikan

dengan

pemeriksaan

jumlah

terbukti

bulan.

bahwa

Apabila

laporan

dari

hasil

pengungkapan

ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas
ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan
surat ketetapan pajak.
Contoh:
Terhitung mulai tanggal 11 Februari 2021, Direktur Jenderal
Pajak melakukan pemeriksaan terhadap PT C untuk menguji
kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan atas Tahun Pajak 2019.
Pada tanggal 16 Februari 2021, PT C menyampaikan
pengungkapan

ketidakbenaran

pengisian

Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun
Pajak

2019

dengan

disertai

bukti

pembayaran

atas

kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00
yang dibayar pada tanggal 15 Februari 2021.
Pada tanggal 17 Februari 2021, Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif
akibat

penyampaian

pengungkapan

ketidakbenaran

pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.
Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat
penyampaian

Surat

Pemberitahuan

Tahunan

berakhir

sampai dengan tanggal pembayaran atas kekurangan pajak.
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Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun Pajak 2019
yakni tanggal 30 April 2020.
Dengan demikian lama waktu yang digunakan dalam
menghitung sanksi bunga atas pembetulan tersebut yakni 9
(sembilan) bulan 15 (lima belas) hari yang dihitung mulai
tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021,
sehingga keseluruhan waktu berjumlah 10 (sepuluh) bulan,
karena bagian bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
atas

pengungkapan

ketidakbenaran

pengisian

Surat

Pemberitahuan untuk periode penghitungan Mei 2020
sebesar 1,21% (satu koma dua puluh satu persen).
Dengan demikian, besarnya sanksi bunga yang dikenakan
kepada PT C yakni:
10 bulan x 1,21% x Rp100.000.000,00 = Rp12.100.000,00.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Contoh 1:
Wajib Pajak PT J mempunyai penghasilan kena pajak selama
Tahun

Pajak

2019

sebesar

Rp1.000.000.000,00

dan

menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu, dengan
penghitungan sebagai berikut:
1.

Penghasilan Kena Pajak

2.

Pajak yang terutang

= Rp1.000.000.000,00

(25% x Rp1.000.000.000,00)

= Rp250.000.000,00

3.

Kredit pajak

= Rp100.000.000,00 (-)

4.

Pajak yang kurang dibayar

= Rp150.000.000,00

Pada tanggal 3 Mei 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
dengan

penghasilan

kena

pajak

sebesar

Rp1.250.000.000,00, sehingga besarnya pajak yang dibayar
menjadi:
1.

Penghasilan Kena Pajak

2.

Pajak yang terutang

3.

= Rp1.250.000.000,00

(25% x Rp1.250.000.000,00)

= Rp312.500.000,00

Kredit pajak

= Rp100.000.000,00 (-)
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Pajak yang kurang dibayar

= Rp212.500.000,00

Sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam
SKPKB yakni sebesar Rp62.500.000,00.
Selain menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar
berdasarkan hasil pemeriksaan, SKPKB juga memuat sanksi
administratif berupa bunga. Jumlah hari sebagai dasar
perhitungan sanksi administratif yakni sejumlah 28 (dua
puluh delapan) bulan 3 (tiga) hari yang dihitung mulai
tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 3 Mei 2022, sehingga
berjumlah 29 (dua puluh sembilan) bulan, karena bagian
bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh. Namun
demikian tidak dikenakan melebihi 24 (dua puluh empat)
bulan.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
atas penerbitan SKPKB untuk bulan Januari 2020 sebesar
1,3% (satu koma tiga persen).
Besarnya sanksi bunga yang dikenakan kepada PT J yakni:
24 bulan x 1,3% x Rp62.500.000,00 = Rp19.500.000,00.
Contoh 2:
Pada

tanggal

11

Mei

2021

Direktur

Jenderal

Pajak

menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
terhadap Tuan N karena pada Tahun Pajak 2020 telah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam UndangUndang

mengenai

Pajak

Penghasilan,

namun

tidak

mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB) pada tanggal 13 Mei 2021 atas omset
usaha Tuan N pada tahun 2020 sebesar Rp500.000.000,00,
dengan pajak terutang sebesar Rp2.500.000,00.
Jumlah hari sebagai dasar perhitungan sanksi bunga yakni
sejumlah) bulan 4 (empat) bulan 13 (tiga belas) hari yang
dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 13 Mei
2021, sehingga berjumlah 5 (lima) bulan, karena bagian
bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
atas penerbitan SKPKB untuk bulan Januari 2021 sebesar
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Besarnya sanksi bunga yang dikenakan kepada Tuan N
yakni:
5 bulan x 1,26% x Rp2.500.000,00 = Rp157.500,00.
Huruf l
Berdasarkan contoh pada penjelasan huruf j:
PT A tidak melakukan pembayaran kembali sampai dengan
tanggal 31 Januari 2024. Apabila Direktur Jenderal Pajak
melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Masukan yang
seharusnya dibayar kembali ke kas negara pada tanggal
27 Maret 2024, maka jumlah hari yang menjadi dasar
pengenaan sanksi adalah 1 bulan 27 (dua puluh tujuh) hari
sehingga berjumlah 2 (dua) bulan, karena bagian bunga
dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Menteri menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
atas penerbitan SKPKB untuk bulan Februari 2024 sebesar
1,25% (satu koma dua puluh lima persen).
Besarnya sanksi bunga yang dikenakan kepada Tuan N
yakni:
2 bulan x 1,25% x Rp100.000.000,00 = Rp2.500.000,00.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
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Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pembahasan akhir hasil pemeriksaan”
adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas
temuan pemeriksaan pajak yang hasilnya dituangkan dalam
berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
berisi koreksi pokok pajak terutang, baik yang disetujui maupun
yang tidak disetujui, serta perhitungan sanksi administratif.
Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat diberikan
imbalan bunga paling banyak adalah sebesar jumlah lebih bayar
yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih
bayar.
Contoh 1:
PT O menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan (SPT) Tahun Pajak 2020 pada tanggal 30 April 2021
yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp25.000.000,00.
Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak
menyetujui jumlah kelebihan pembayaran pajak tetap sebesar
Rp25.000.000,00.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan pada
tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp15.000.000,00.
Atas SKPKB tersebut Wajib Pajak mengajukan keberatan dan
tidak membayar SKPKB tersebut. Pada tanggal 14 Oktober 2021
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menyatakan jumlah
kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp10.000.000,00.
Atas dasar Surat Keputusan Keberatan

tersebut terdapat

kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp10.000.000,00 yang
dikembalikan kepada Wajib Pajak dan diberikan imbalan bunga.
Adapun dasar penghitungan imbalan bunga adalah sebesar
Rp10.000.000,00 yaitu jumlah kelebihan pembayaran pajak yang
dikembalikan.
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Contoh 2:
PT P menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan (SPT) Tahun Pajak 2020 pada tanggal 30 April 2021
yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp25.000.000,00.
Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP), Wajib Pajak
menyetujui

jumlah

kelebihan

pembayaran

pajak

sebesar

Rp10.000.000,00.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan pada
tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp15.000.000,00.
Atas SKPKB tersebut Wajib Pajak mengajukan keberatan dan
pada tanggal 14 Oktober 2021 diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran pajak
sebesar Rp12.000.000,00.
Atas dasar Surat Keputusan Keberatan

tersebut terdapat

kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 12.000.000,00 yang
dikembalikan kepada Wajib Pajak.
Kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dengan dasar
penghitungan sebesar Rp10.000.000,00, karena jumlah tersebut
merupakan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang disetujui
dalam PAHP.
Contoh 3:
PT Q menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan (SPT) Tahun Pajak 2020 pada tanggal 30 April 2021
yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp10.000.000,00.
Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
menyatakan jumlah kurang bayar sebesar Rp15.000.000,00
namun Wajib Pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan, sehingga
menurut Wajib Pajak tidak terdapat kurang bayar.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan pada
tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp15.000.000,00.
Atas SKPKB tersebut Wajib Pajak mengajukan keberatan dan
membayar sejumlah Rp15.000.000,00 atas SKPKB dimaksud.
Pada tanggal 14 Oktober 2021 diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan yang menyatakan jumlah kurang bayar menjadi
sebesar Rp8.000.000,00.
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kelebihan

pembayaran

pajak

tersebut terdapat

sebesar

Rp7.000.000,00,

(Rp15.000.000,00-Rp8.000.000,00) yang dikembalikan kepada
Wajib Pajak. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak
diberikan imbalan bunga karena SPT yang disampaikan Wajib
Pajak bukan SPT yang menyatakan lebih bayar.
Contoh 4:
PT R menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan (SPT) Tahun Pajak 2020 pada tanggal 30 April 2021
yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp25.000.000,00.
Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak
menyetujui

jumlah

kelebihan

pembayaran

pajak

sebesar

Rp10.000.000,00.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan pada
tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp15.000.000,00 dan telah dilunasi
Wajib Pajak.
Atas SKPKB tersebut Wajib Pajak mengajukan keberatan dan
pada tanggal 14 Oktober 2021 diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran pajak
sebesar Rp10.000.000,00.
Atas dasar Surat Keputusan Keberatan tersebut terdapat
kelebihan

pembayaran

pajak

sebesar

Rp25.000.000,00

(Rp10.000.000,00 + Rp15.000.000,00) yang dikembalikan kepada
Wajib Pajak dan diberikan imbalan bunga.
Adapun dasar penghitungan imbalan bunga adalah sebesar
Rp10.000.000,00, karena jumlah tersebut merupakan jumlah
kelebihan pembayaran pajak yang disetujui dalam PAHP.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Contoh 1:
Berdasarkan contoh 1 pada penjelasan ayat (2):
Atas dasar Surat Keputusan Keberatan

tersebut terdapat

kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp10.000.000,00 yang
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Adapun dasar penghitungan imbalan bunga adalah sebesar
Rp10.000.000,00 yaitu jumlah kelebihan pembayaran pajak yang
dikembalikan.
Jumlah hari sebagai dasar penghitungan imbalan bunga yakni 2
(dua) bulan 18 (delapan belas) hari, yang dihitung dari tanggal 27
Juli 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021, sehingga total
berjumlah 3 (tiga) bulan, karena bagian bulan dihitung menjadi 1
(satu) bulan penuh.
Menteri Keuangan menetapkan tarif imbalan bunga pada bulan
Juli 2021 sebesar 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen).
Dengan demikian kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga
sebesar:
3 bulan x 0,48% x Rp10.000.000,00 = Rp144.000,00.
Contoh 2:
Berdasarkan contoh 2 pada penjelasan ayat (2):
Kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dengan dasar
penghitungan sebesar Rp10.000.000,00, karena jumlah tersebut
merupakan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang disetujui
dalam PAHP.
Jumlah hari sebagai dasar penghitungan imbalan bunga yakni 2
(dua) bulan 18 (delapan belas) hari, yang dihitung dari tanggal
27 Juli 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021, sehingga total
berjumlah 3 (tiga) bulan, karena bagian bulan dihitung menjadi 1
(satu) bulan penuh.
Menteri Keuangan menetapkan tarif imbalan bunga pada bulan
Juli 2021 sebesar 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen).
Dengan demikian kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga
sebesar:
3 bulan x 0,48% x Rp10.000.000,00 = Rp144.000,00.
Contoh 3:
Berdasarkan contoh 4 pada penjelasan ayat (2):
Atas dasar Surat Keputusan Keberatan tersebut terdapat
kelebihan

pembayaran

pajak

sebesar

Rp25.000.000,00

(Rp10.000.000,00 + Rp15.000.000,00) yang dikembalikan kepada
Wajib Pajak dan diberikan imbalan bunga.
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Rp10.000.000,00, karena jumlah tersebut merupakan jumlah
kelebihan pembayaran pajak yang disetujui dalam PAHP.
Jumlah hari sebagai dasar penghitungan imbalan bunga yakni 2
(dua) bulan 18 (delapan belas) hari, yang dihitung dari tanggal 27
Juli 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021, sehingga total
berjumlah 3 (tiga) bulan, karena bagian bulan dihitung menjadi 1
(satu) bulan penuh.
Menteri Keuangan menetapkan tarif imbalan bunga pada bulan
Juli 2021 sebesar 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen).
Dengan demikian kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga
sebesar:
3 bulan x 0,48% x Rp10.000.000,00 = Rp144.000,00.
Ayat (6)
Contoh 1:
Pada

tanggal

5

Januari

2021,

Direktur

Jenderal

Pajak

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
terhadap Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus
dibayar sebesar Rp100.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi
SKPKB tersebut pada tanggal 10 Januari 2021.
Pada tanggal 12 Februari 2021, Wajib Pajak mengajukan
permohonan pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak
benar kepada Direktur Jenderal Pajak.
Pada tanggal 8 Maret 2021, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak dengan
jumlah

pajak

yang

masih

harus

dibayar

sebesar

Rp60.000.000,00.
Dengan demikian jumlah kelebihan pembayaran pajak yang
dikembalikan

kepada

Wajib

Pajak

adalah

sebesar

Rp40.000.000,00 (Rp100.000.000,00 – Rp60.000.000,00).
Atas jumlah kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp40.000.000
diberikan

imbalan

bunga.

Jumlah

hari

sebagai

dasar

penghitungan imbalan bunga yakni 1 (satu) bulan 27 (dua puluh
tujuh) hari, yang dihitung dari tanggal 10 Januari 2021 sampai
dengan 8 Maret 2021, sehingga total berjumlah 2 (dua) bulan,
karena bagian bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri Keuangan menetapkan tarif imbalan bunga pada bulan
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Dengan demikian kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga
sebesar:
2 bulan x 0,43% x Rp10.000.000,00 = Rp86.000,00.
Contoh 2:
Pada

tanggal

5

Januari

2021,

Direktur

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Jenderal

Pajak

Lebih Bayar (SKPLB)

terhadap Wajib Pajak dengan jumlah lebih bayar sebesar
Rp100.000.000,00.
Pada tanggal 12 Februari 2021, Wajib Pajak mengajukan
permohonan pembetulan surat ketetapan pajak yang tidak benar
kepada Direktur Jenderal Pajak.
Pada tanggal 8 Maret 2021, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Keputusan Pembetulan dengan jumlah lebih bayar sebesar
Rp110.000.000,00.
Atas dasar Surat Keputusan Pembetulan tersebut terdapat
kelebihan

pembayaran

pajak

sebesar

Rp10.000.000,00

(Rp110.000.000,00 - Rp100.000.000,00) yang dikembalikan
kepada Wajib Pajak.
Atas jumlah kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp10.000.000
diberikan

imbalan

bunga.

Jumlah

hari

sebagai

dasar

penghitungan imbalan bunga yakni 2 (dua) bulan 4 (empat) hari,
yang dihitung dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 8 Maret
2021, sehingga total berjumlah 3 (tiga) bulan, karena bagian
bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
Menteri Keuangan menetapkan tarif imbalan bunga pada bulan
Januari 2021 sebesar 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen).
Dengan demikian kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga
sebesar:
3 bulan x 0,43% x Rp10.000.000,00 = Rp129.000,00.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
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Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perwakilan” adalah pihak yang ditunjuk
oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau
PPMSE luar negeri, yang antara lain dapat berupa badan di
Indonesia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat
melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana PMSE
milik sendiri, misalnya pedagang eceran secara daring (retail
online). Selain itu, pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar
negeri dapat melakukan transaksi penjualan menggunakan
sarana PPMSE dalam negeri atau PPMSE luar negeri.
Model bisnis PPMSE antara lain marketplace atau penyedia
platform/pelantar sebagai wadah tempat pedagang luar negeri
atau penyedia jasa luar negeri dapat memasang penawaran
barang dan/atau jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
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Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “perwakilan” adalah pihak yang ditunjuk
oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau
PPMSE luar negeri, yang antara lain dapat berupa badan di
Indonesia.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “perwakilan” yakni pihak yang ditunjuk
oleh PPMSE dalam negeri, PPMSE luar negeri, pedagang luar
negeri, dan/atau penyedia jasa luar negeri, yang antara lain dapat
berupa badan di Indonesia
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tahun buku” adalah Tahun Pajak.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
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