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I. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 

A. Pengertian 

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Untung Soekardji adalah pajak atas 

konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah, yang memisahkan kedudukan 

pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak pada  pihak-pihak 

yang berbeda, serta menempatkan eksitensi objek pajak sebagai faktor dominan yang 

menimbulkan kewajiban pajak. 

Menurut definisi tersebut, PPN mengandung beberapa unsur, yaitu: 

1. Pajak atas konsumsi dalam negeri 

2. Dihitung atas nilai tambah 

3. Memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dan penanggung jawab 

penyetoran pajak 

4. Eksistensi objek pajak merupakan faktor dominan yang menimbulkan kewajiban 

pajak. 

B. Karakteristik 

1. Pajak Tidak Langsung 

2. Multistage Levy 

3. Indirect Substraction Method 

4. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri 

5. Consumption Type VAT 

6. Tarif Tunggal 

7. Non Cumulative 

8. Pajak Objektif 

 
 

C. Objek dan Subjek 

1. Objek PPN 

a. PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP ; (Ps 4 ayat (1) huruf a) 

b. PPN dikenakan atas impor BKP; (Ps. 4 ayat (1) huruf b) 

c. PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP; (Ps. 4 ayat (1) huruf c) 

d. PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah 

Pabean, di dalam Daerah Pabean; (Ps. 6 ayat (1) huruf d) 

e. PPN dikenakan atas pemanfaatan JKP dari luar, di dalam Daerah Pabean; (Ps. 

4 ayat (1) huruf e) 
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f. PPN dikenakan atas ekspor BKP Berwujud yang dilakukan oleh PKP; (Ps. 4 

ayaat (1) huruf f) 

g. PPN dikenakan atas ekspor BKP Tidak Berwujud yang dilakukan oleh PKP; 

(Ps. 4 ayat (1) huruf g) 

h. PPN dikenakan atas ekspor JKP yang dilakukan oleh PKP; (Ps. 4 ayat  (1) 

huruf h) 

i. PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaan baik oleh orang pribadi atau badan yang 

hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata 

caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan; (Ps. 16C) 

j. PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan 

semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali penyerahan aktiva yang 

Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf  

b dan huruf c; (Ps.16D) 

2. Subjek Pajak 

a. Dilihat dari pihak yang melakukan penyerahan, subjek PPN adalah PKP, 

yaitu subjek pajak yang melakukan : 

1) Penyerahan BKP (Ps. 4 ayat (1) huruf a) 

2) Penyerahan JKP (Ps. 4 ayat (1) huruf c); 

3) Ekspor BKP berwujud (Ps. 4 ayat (1) huruf f); 

4) Ekspor BKP tidak berwujud ( Ps. 4 ayat (1) huruf g); 

5) Ekspor JKP (Ps, 4 ayat (1) huruf h); 

6) Menyerahkan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak 

untuk diperjualbelikan (Ps. 16D); 

b. Dilihat dari pihak yang menerima penyerahan, subjek PPN adalah non 

PKP, yaitu subjek pajak yang melakukan: 

1) Impor BKP (Ps. 4 ayat (1) huruf b) 

2) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari,luar Daerah Pabean, di dalam 

Daerah Pabean (P. 4 ayat (1) huruf d) 

3) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean 

(Ps. 4 ayat (1) huruf e) 

4) Kegiatan membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaannya (Ps.16C) 

D. Tarif 

Tarif PPN adalah tarif tunggal yaitu 10%. 
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E. Saat Terutang 

Pasal 17 PP No.1 Tahun 2012 menjabarkan saat terutang pajak dalam ketentuan 

Pasal 11 UU PPN 1984. Berikut adalah saat suatu peristiwa hukum dilakukan atau suatu 

peristiwa hukum terjadi sebagai saat pajak terutang. 

1. BKP berwujud berupa barang bergerak 

a. BKP diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan 

atas nama pembeli; 

b. BKP diserahkan secara langsung kepada penerima, untuk pemberian cuma- 

cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan 

sebaliknya atau antar cabang; 

c. BKP diserahkan pada juru kirim atau pengusaha angkutan; atau 

d. Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau peng-hasilan, atau 

pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip  

akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. 

2. BKP berwujud berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak  

untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau 

secara nyata, kepada pihak pembeli. 

3. BKP tidak berwujud 

a. Harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai 

piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh 

Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

dan diterapkan secara konsisten; atau 

b. Kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedia fasilitas atau 

kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal 

saat sebagaimana dimaksud pada sub a) tidak diketahui. 

4. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan, yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan ditentukan oleh 

salah satu dari perbuatan hukum yang terjadi lebih dahulu yaitu pada saat: 

a. akte pembubaran ditantandatngani oleh Notaris; 

b. jangka waktu perusahaan berakhir yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; 

c. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan sudah bubar; atau 

d. diketahui bahwa perusahaan nyata-nyata sudsah tidak melakukan kegiatan 

usaha atau dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data 

atau do-kumen yang ada. 

5. Penghalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, 

dan pengambilalihan usaha yang tidakmemenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d 

UU PPN 1984 atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat: 
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a. disepakati atau ditetapkan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, 

pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum 

Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; 

atau 

b. akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau 

pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha ditandatangani oleh 

Notaris. 

6. Saat impor BKP terjadi pada saat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean 

7. Penyerahan JKP terjadi pada saat: 

a. Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada 

saat diterbitkan faktur penjualan, sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku 

umum dan diterapkan secara konsisten; 

b. Surat kontrak atau surat perjanjian ditandatangani, dalam hal peristiwa hukum 

tersebut pada sub 1) tidak diketahui; atau 

c. Mulai tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik 

sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian 

sendiri JKP. 

8. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean sebagai- 

mana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e UU PPN 1984, ditentukan 

perbuatan hukum yang terlebih dahulu dilakukan diantara tiga perbuatan hukum di 

bawah ini, yaitu pada saat : 

a. harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dinyatakan sebagai 

utang oleh pihak yang memanfaatkannya; 

b. harga jual BKP Tidak Berwujud dan/atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh 

pihak yang menyerahkan; atau 

c. harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dibayar baik 

sebagian maupun seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan. 

9. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam 

Daerah Pabean terjadi pada tanggal surat kontrak atau surat perjanjiannya 

ditandatangani, dalam saat perbuatan hukum tersebut pada huruf h tidak diketahui. 

10. Ekspor BKP Berwujud ditentukan oleh saat BKP Berwujud dikeluarkan dari Daerah 

Pabean 

11. Ekspor BKP Tidak Berwujud terjadi pada saat BKP Tidak Berwujud tersebut dicatat 

atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. 

12. Ekspor JKP terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat 

atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. 
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F. Tempat Terutang 

1. Di tempat tinggal/tempat kedudukan dan/ tempat kegiatan usaha dilakukan 

2. Tempat BKP dimasukkan, untuk impor BKP 

3. Di tempat bangunan didirikan, untuk KMS 

4. Di tempat kegiatan usaha, untuk PKP OP yang di tempat tinggalnya tidak ada 

kegiatan usaha. 

5. Dan yang ditetapkan dirjen pajak 

 
 

G. Dasar Pengenaan Pajak 

1. Bukan nilai lain 

a. Harga jual 

b. Penggantian 

c. Nilai impor, CIF+bea masuk 

d. Nilai ekspor 

2. Nilai lain 

a. KMS -> 20% dari jumlah yang dikeluarkan/dibayarkan tidak termasuk harga 

perolehan tanah 

b. Bukan KMS 

20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian atas penyerahan 

emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas 

perhiasan serta jasa- pabrikan emas perhiasan jasa lain yang berkaitan dengan 

emas perhiasan yang dilakukan 



6  

10% dari dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih atas penyerahan 

jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa 

pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) 

10% dari nilai tagihan / seharusnya ditagih atas penyerahan jasa pengiriman 

paket dan penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro 

 
H. Faktur Pajak 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

Bagi PKP Pembeli sebagai bukti telah dipungut PPN (Pajak Masukan), sedangkan bagi 

PKP Penjual sebagai bukti telah memungut PPN (Pajak Keluaran) 

Penomoran faktur pajak, 3 nomor pertama adalah kode transaksi dan status. Kode 

status terdiri dari: 0 untuk status normal, dan 1 untuk status penggantian. Sedangkan 

kode transaksi terdiri dari: 

01 Dipungut oleh PKP penjual 

02 Dipungut oleh bendahara pemerintah 

03 Dipungut oleh pemungut PPN selain bendahara pemerintah 

04 Yang menggunakan DPP nilai lain 

06 Yang menggunakan tarif selain 10% 

07 Yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut 

08 Yang mendapat fasilitas dibebaskan 

09 Terkait penyerahan aktiva pasal 16D 

 
I. Pengkreditan Pajak Masukan 

1. Prinsip 

 PM dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PK untuk Masa Pajak yang sama 

 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak 

berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang 

bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan 

pemeriksaan pajak 

 Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan 

penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor 

barang modal dapat dikreditkan 



7  

 Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat 

(9) 

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 

 Perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP 

 Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena 

Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak 

 Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan 

usaha 

 Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station 

wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan 

 Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat 

(9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak 

 pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena 

Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan 

Dokumen Lain (Setara FP) 

 Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya 

ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak 

 Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya 

tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan  Nilai, 

yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan 

 Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang mendapat fasilitas 

PPN dibebaskan 

 Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak 

sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi 

2. Kegiatan tertentu 

a. Penyerahan kendaraan bermotor bekas eceran. 

PM yang dapat dikreditkan = 90% dari PK 

b. Omzet tertentu, <1,8M 

1) JKP, PM yang dapat dikreditkan = 60% dari PK 

2) BKP, PM yang dapat dikreditkan = 70% dari PK 
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J. Penghitungan PPN Terutang 

PPN terutang = PK – PM yang dapat dikreditkan 

 
 

K. Pemungut PPN 

1. Pengertian 

Menurut Pasal 1 huruf x dan Pasal 16A UU PPN 1984, Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah 

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan 

pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau 

instansi pemerintah tersebut. 

Lembaga, instansi pemerintah atau badan yang dengan Keppres Nomor 56  

Tahun 1988 ditunjuk sebagai Pemungut PPN adalah: 

a. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) 

b. Bendahara Pemerintah Pusat dan Bendahara Pemerintah Daerah 

c. Pertamina 

d. Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya Pertambangan Minyak dan 

Gas Bumi, dan Pertambangan Umum lainnya 

e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

f. Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

 
 

2. Objek 
 

Gambar 1 objek oleh bendahara pemerintah 
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Gambar 2 objek oleh selain bendahara pemerintah 
 

3. Mekanisme pemungutan 

 

 
L. Contoh Soal 

1. Penyerahan BKP/ JKP oleh PKP 

PT ABC adalah seorang pengusaha toko buku yang telah dikukuhkan sebagai PKP. 

Berikut adalah beberapa transaksi yang telah dilakukan bulan Januari 2019 

1. Pada tanggal 1 Januari membeli buku tulis dari PT HAHA (PKP) sebesar Rp 

15.000.000,00 dan menerima faktur pajak 

2. Pada tanggal 10 Januari membeli komik dari PT HIHI (PKP) sebesar Rp 

10.000.000,00 dan menerima faktur pajak 
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3. Pada tanggal 30 Januari total penjualan buku di tokonya sebesar Rp 

40.000.000,00 

Tentukan PM yang dapat dikreditkan dan PK serta berapa yang harus disetor ke 

negara! 

Jawab : 

1. PM = 10%× 15.000.000 = Rp 1.500.000,00 

2.   PM = 10% × 10.000.000 = Rp 1.000.000,00 

3.   PK = 10% × 40.000.000 = Rp 4.000.000,00 

Total PM yang dapat dikreditkan Rp 2,5 juta 

Total PK Rp 4juta 

Yang harus disetor ke kas negara Rp 1,5 juta 

 
 

2. Ekspor BKP/JKP 

PT ABC mengekspor buku budaya indonesia ke luar negeri dengan nilai yang harus 

ditagih sebesar Rp 18.000.000,00. Berapa pajak terutang? 

Jawab ; 

PPN = 0% × 18.000.000 = Rp 0,00 

 
 

3. Impor BKP 

PT ABC mengimpor novel best seller dari luar negeri dengan nilai impor sebanyak Rp 

20.000.000,00. Berapa pajak terutang? 

Jawab : 

PPN = 10% ×20.000.000,00 = Rp 2.000.000,00 

 
 

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah 

pabean 

PT Asik memperoleh izin untuk menggunakan merk dagang milik luar negeri untuk 

digunakan di Indonesia. Ia membeli izin tersebut seharga Rp 40.000.000. Berapakah 

pajak terutang? 

Jawab : 

PPN = 10% ×40.000.000,00 = Rp 4.000.000,00 

5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean 

PT ABC ingin membayar jasa tenaga ahli dari tiongkok yang telah memberikan 

pelatihan IT di kantornya. Harga yang ditawarkan sebelum PPN adala Rp 

500.000.000,00. Berapa PPN terutang? 

PPN = 10% ×500.000.000= Rp 50.000.000,00 
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II. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

 

A. Definisi 

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi BKP yang tergolong mewah, 

baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. 

Karakteristik : 

 PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN 

 PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang 

tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor 

BKP yang tergolong mewah 

 PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM 

 

B. Objek 

BKP yang tergolong mewah, dengan kriteria : 

 barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok; 

 barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 

 barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; 

dan/atau 

 barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status 

C. Tarif 

 Lampiran I Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau 

Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 10 %. 

 Lampiran II Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau 

Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20 %. 

 Lampiran III Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau 

Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 30 %. 

 Lampiran IV Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau 

Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 40 %. 

 Lampiran V Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau 

Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 50 % = Semua jenis kendaraan  

untuk golf. 

 Lampiran VI Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau 

Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 60 %. 
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o Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 

cc sampai dengan 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda  

yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta 

pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi. 

o Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, 

digunung, dan kendaraan semacam itu 

 Lampiran VII Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau 

Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 125 %. 

D. Penghitungan PPnBM Terutang 

Tarif × DPP 

Dengan DPP: 

 Untuk penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean, DPP nya Harga 

Jual 

 Untuk impor kendaraan bermotor adalah Nilai Impor 

 Dalam hal terdapat hubungan istimewa, sehingga Harga Jual < Harga Pasar 

Wajar, maka DPP sebesar Harga Pasar Wajar 

E. Contoh Soal 

1. Bu Sela hobi mengoleksi barang-barang mewah termasuk tas bermerk. Bu Sela 

membeli tas bermerk A impor dari luar negeri dengan total nilai impor sebesar Rp 

150.000.000,00. Tas tersebut dikenakan PPnBM sebesar 40% dari nilai impor. 

Berapakah yang harus disetorkan ke kas negara? 

Jawab : 

PPnBM = 40%× 150juta = Rp 60juta 

PPN = 10% × 150juta = Rp 15juta 

Total = Rp 75.000.000,00 

2. Bu Sela membeli tas yang diproduksi oleh PT Taswaw yang termasuk barang 

mewah. Sehingga tas tersebut dikenakan PPnBM sebesar 30% dari harga jual nya 

sebesar Rp 90.000.000,00. Berapakah PPnBM terutang? 

Jawab : 

PPnBM = 30%× 90juta = Rp 27juta 
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III. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 

A. Definisi 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di 

dalam kawasan baik termasuk kelompok P2 atau P3L yang merupakan pajak objektif 

dengan sistem semi self assessment. 

 
B. Perbedaan PBB P2 dan P3L 

 

 
PBB P2 PBB P3L 

selain yang digunakan untuk perkebunan, 

perhutanan, pertambangan, dan sektor 

lainnya. 

yang digunakan untuk perkebunan, 

perhutanan, pertambangan, dan sektor 

lainnya. 

Pemerintah Daerah DJP 

Pedesaan dan perkotaan Perkebunan, perhutanan, pertambangan, 

dan sektor lainnya. 

 
 
 

C. Objek 

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB: 

 digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, 

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan 

untuk memperoleh keuntungan 

 digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu 

 merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani 

suatu hak 

 digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik 

 Badan atau organisasi internasional 

 

D. Tarif 

1. Tarif PBB P2 

Tarif maksimal 0,3% dan NJOPTKP minimal 10juta sesuai dengan peraturan kab/kota 

setempat. 
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2. Tarif PBB P3L 

Tarif 0,5% dan NJOPTKP 12juta per wajib pajak. 

 
 

E. Penghitungan PBB terutang 

1. PBB P2 

Tarif × (NJOP-NJOPTKP) 

2. PBB P3L 

Tarif × NJKP ×(NJOP-NJOPTKP) 

 
 

F. Contoh Soal 

1. PBB P2 

Pak Joko mempunyai sebuah rumah di Desa Maju Mundur dengan luas tanah 200 m2 

dan luas bangunan 100m2. NJOP tanah 200.000/m2 sedangkan NJOP bangunan 

300.000/m2. serta NJOPTKP nya 10juta. Berapakah PBB terutang? (Tarif 0,1%) 

Jawab : 

NJOP Bumi = 40.000.000 

NJOP Bangunan = 30.000.000 

Total NJOP = 70.000.000 

PBB = Tarif × (NJOP-NJOPTKP) = 0,1% × (70.000.000-10.000.000)= Rp 60.000,00 

 
 

2. PBB P3 

Pak Dadang mempunyai perkebunan kelapa sawit seluas 700m2 dengan NJOP 

500.000/m2. Berapakah PBB terutang? 

Jawab : 

NJOP = 700 × 500.000 = 350.000.000 

PBB = Tarif × NJKP ×(NJOP-NJOPTKP) = 0,5% × 20% ×(350.000.000-12.000.000)= Rp 

338.000,00 
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IV. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 

A. Definisi 

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

 
 

B. Objek 

Objek BPHTB adalah tanah dan bangunan selain yang tidak dikenakan BPHTB yaitu 

objek pajak yang diperoleh: 

 Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik 

 Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum 

 Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri 

 Orang Pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain 

dengan tidak adanya perubahan nama 

 Orang Pribadi atau badan karena wakaf 

 Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah 

 

C. Tarif 

Tarif Maksimal 5% 

NPOPTKP : 

 Minimal 60juta untuk selain waris/hibah wasiat yang memenuhi ketentuan 

 Minimal 300juta untuk perolehan karena waris/hibah wasiat dalam hubungan 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu 

derajat ke bawah dengan pemberinya. 

NPOP 

 Nilai pasar 

 Harga transaksi 

 Harga transaksi dalam risalah lelang 

 Jika NPOP tidak diketahui/lebih rendah daripada NJOP PBB pada tahun 

terjadinya kecuali untuk lelang, maka NPOP =NJOP PBB. 

 
D. Penghitungan BPHTB Terutang 

Tarif × (NPOP- NPOPTKP) 
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E. Contoh Soal 

1. Bapak Rahman membeli sebidang tanah dari Tuan Rohman seharga Rp 

10.000.000.000 dan NJOP atas tanah tersebut Rp 12.250.000.000. NPOPTKP 

sebesar Rp 60.000.000 dan tarif sebesar 5%. Berapa BPHTB terutang? 

Jawab : 

BPHTB terutang = Tarif × (NPOP- NPOPTKP) = 5% × (12.250.000.000-60.000.000)= 

Rp 609.500.000,00 

2. Bapak Rahman mendapatkan tanah dan rumah di atasnya dari warisan orang 

tuanya. Dengan total NJOP tanah Rp 250.000.000,00 sedangkan NJOP 

bangunannya Rp 300.000.000,00. Berapa pajak yang terutang? 

Jawab : 

Tidak terutang BPHTB. 
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V. Bea Materai 

 

A. Definisi 

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan 

dokumen untuk digunakan di pengadilan. 

 
B. Objek dan Bukan Objek 

1. Dokumen yang dikenakan Bea Materai 

a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, dan surat 

pernyataan) yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai 

perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata 

b. Akta-akta notaris termasuk salinannya 

c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk 

rangkap-rangkapnya 

d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah): 

1) yang menyebutkan penerimaan uang; 

2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam 

rekening di bank; 

3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; 

4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau 

sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; 

e. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep, yang harga nominalnya 

lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 

f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, 

yaitu: 

a. Surat-surat biasa dan surat kerumah-tanggaan; 

b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan 

tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang 

lain, selain dari maksud semula 

 
2. Bukan Objek Bea Materai 

a. Dokumen, berupa : 

1) surat penyimpanan barang; 

2) konosemen; 

3) surat angkutan penumpang dan barang; 
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4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; 

5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 

6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; 

7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f. 

b. Segala bentuk ijazah 

c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran 

lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat-surat yang 

diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu 

d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah 

Daerah, dan bank; 

e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat 

disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank 

f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi 

g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada 

penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang bergerak di bidang 

tersebut 

h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian 

i. Tanda pembagian keuntungan dengan nama dan dalam bentuk apapun 

 
 

C. Subjek 

Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak 

yang bersangkutan menentukan lain. 

Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea meterai terutang oleh 

penerima kwitansi. 

Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misal surat perjanjian 

dibawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai. 

 
D. Saat Terutang 

 

 Dokumen yang dibuat oleh satu 

pihak 

: Pada saat dokumen diserahkan dan 

diterima 

 Dokumen yang dibuat oleh lebih 

dari satu pihak 

: Pada saat dokumen selesai dibuat 

 Dokumen yang dibuat di luar 

negeri 

: Pada saat digunakan di Indonesia 

(pemateraian kemudian) 
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E. Tarif 

Tarif bea meterai yang berlaku saat ini Rp3.000,00 dan Rp6.000,00 yang 

disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. 

 
F. Pelunasan 

Bendahara dapat melunasi Bea Meterai atas dokumen dengan cara, sebagai berikut: 

1. Menggunakan benda meterai, yaitu dengan menggunakan meterai tempel atau 

menggunakan kertas meterai 

2. Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai 

3. Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Pencetakan 

4. Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi 

 
 

G. Kedaluarsa 

Penting karena terkait dengan “Kepastian Hukum”, yakni kapan utang Pajak berakhir dan 

tidak dapat ditagiih lagi. 

Pasal 12 UU BM: 

“Kewajiban   pemenuhan   bea   materai   dan   sanksi   administrasi yg  terutang akan 

kedaluwarsa setelah lampau 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.” 

 
H. Contoh Soal 

1. Sebutkan dokumen-dokumen yang dikenai bea materai dengan tarif Rp 3.000,00! 

Jawab : 

 Surat berharga seperti wesel, promes, dan askep dengan harga nominal lebih 

dari Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 

 Cek, bilyet, dan giro 

 Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum 

dalam surat kolektif yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 

1.000.000,00 

2. Sebutkan dokumen yang dikenai bea materai dengan tarif Rp 6000,00! 

Jawab : 

 Surat berharga seperti wesel, promes, dan askep dengan harga nominal lebih 

dari Rp 1.000.000,00 

 Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan 

baik surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan atau Surat-surat yang 

semula tidak dikenakan Bea Meterai, berdasarkan tujuannya, jika digunakan 

untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula 

 Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal. 

lebih dari Rp1.000.000,- 
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3. Pada tanggal 15 Maret 2019, ibu Cici dan Bapak Coco membuat suatu perjanjian 

kerja sama di Jepang dan telah dilunasi Bea Materai menurut UU Bea Materai di 

Jepang. Karena suatu hal maka pada tanggal 30 September 2019 digunakan di 

Indonesia yaitu untuk menggugat bapak Fahri di pengadilan Negeri Medan karena 

ternyata bapak Fahri ingkar janji. Kapan saat terutang dokumen tersebut? 

a. 15 Maret 2019 

b. 20 Maret 2019 

c. 30 September 2019 

d. 31 Maret 2019 



21  

Daftar Pustaka 

Buku PPN Pak Untung Sukardji 

Bahan ajar berupa PPT 

Undang –Undang Perpajakan RI 


