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ABSTRACT 

 

Tax is an income for a country to finance the development. According Tax 

Function, Government tends to change tax regulation to manage the economic growth or 

to stabilize the economic condition. On the other hand, sometime government changes 

the tax regulation to make it easier if people or tax subject want to pay the tax, as we can 

see in the change of income tax regulation (Undang-Undang Pajak Penghasilan). 

Government with Secretary of the Treasury and Direktorat Jendral Pajak transform 

income tax regulation from UU No.17 2000 to UU No.36 2008. That regulation makes 

income from real estate become an object of PPh Final and it makes the real estate 

company easier to calculate the tax, we can see the change in Pasal 4 ayat (2). 

 

There is an effect from that change as we can see from income tax expense. 

Problems also appear when the government change the regulation, beside that there 

always an positive and negative effect. So this research wants to analyze the effect of the 

change in the income regulation for the real estate company 

 

Keywords: income, income tax, real estate 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang dewasa ini semakin gigih dalam 

meningkatkan pembangunan di segala bidang. Salah satu alasan dilakukan pembangunan 

di Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan 

ekonomi dapat terus meningkat serta terjadi secara merata pada setiap daerah maka 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan terpenuhi, kemiskinan menurun dan 

dapat pula menciptakan keamanan. Tugas dan fungsi negara akan tercapai jika hal 

tersebut dapat terpenuhi. 

Untuk melakukan pembangunan dalam segala bidang maka negara membutuhkan 

dana yang cukup besar. Setiap tahun pemerintah sudah menetapkan besarnya penerimaan 

yang diharapkan tercapai untuk membiayai pembangunan tersebut yang dituangkan 

dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam APBN dituangkan 

bahwa pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan Hibah, dimana 

penerimaan dalam negeri terbagi dalam penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan 

pajak. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara 

karena semakin besar laju pertumbuhan semakin besar pula pajak yang diterima. Di sisi 

lain penerimaan bukan pajak seperti minyak bumi dan gas memiliki nilai yang 

berfluktuatif dan dapat habis apabila terus menerus dieksploitasi. Oleh karena itu 

pemerintah mengutamakan pendapatannya dari sektor pajak, hal ini dapat kita lihat dari 

besarnya nilai penerimaan perpajakan dalam APBN. 
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Tabel 1.1 Pendapatan Negara dan Hibah 2009 
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2009                   

(miliar rupiah) 

Uraian APBN 

Pendapatan Negara dan Hibah 985.725,3 

A.Penerimaan Dalam Negeri 984.786,5 

1.Penerimaan Perpajakan 725.843,0 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 258.943,6 

B. Hibah 938,8 

  Sumber : Departemen Keuangan 

Begitu pentingnya peranan pajak sebagai sumber penerimaan keuangan Negara 

bagi Indonesia sehingga Negara harus memasukkannya dalam Undang-Undang Dasar 

1945, dengan maksud agar dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Kewajiban membayar 

pajak tersebut tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang.”  

Otoritas pajak Indonesia yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia melakukan upaya internal 

untuk meningkatkan kinerja mereka, dapat dilihat dalam tiga hal pokok yaitu : 

1. Perubahan Sistem Administrasi Perpajakan ke arah yang lebih modern 

2. Perubahan Tata Kerja 

3. Perubahan fisik kantor pajak 

Sistem administrasi perpajakan saat ini terlihat mulai diarahkan menggunakan 

media elektronik untuk pelaporan pajak, tahap awal mulai terlihat dari penggunaan 

aplikasi e-filling untuk pelaporan pajak. Perubahan tata kerja terlihat dari makin 

diperbanyaknya petugas-petugas yang memberikan pelayanan kepada pembayar pajak, 

mulai dari konter layanan sampai dengan petugas pajak yang ditunjuk untuk memberikan 

bimbingan dan konsultasi kepada setiap pembayar pajak Perubahan fisik kantor pajak 
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adalah yang paling mencolok, boleh dibilang saat ini tinggal sedikit kantor pajak yang 

konter pelayanannya buruk. 

Penerimaan keuangan negara yang berasal dari pajak terdiri dari beberapa jenis 

pajak salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh. Salah satu subjek pajak 

penghasilan adalah badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Objek dari pajak 

penghasilan adalah penghasilan dari subjek pajak tersebut. 

Real estat merupakan salah satu badan usaha penyumbang pajak penghasilan bagi 

negara. Ketua Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satrio menyatakan optimistisnya bahwa 

perkembangan industri properti atau real estat Indonesia akan tetap meningkat hingga 

2014 (Berita Bisnis : 2010). Optimisme ini juga meningkatkan optimisme peningkatan 

pajak. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membantu mempermudah pelaksanaan 

kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang bergerak dalam sektor real estat dengan 

mempertimbangkan sistem perpajakan di Indonesia yaitu self assessment system dimana 

wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar/menyetor, melapor, dan 

memperhitungkan sendiri pajaknya tanpa harus menunggu adanya ketetapan dari 

Direktorat Jenderal Pajak, maka dilakukan perubahan atas peraturan PPh atas 

penghasilan dari usaha Real estat. 

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2000 yang 

kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perubahan pajak 

penghasilan real estat terlihat dalam pasal 4 ayat 2 pada UU No.17 tahun 2000 yang 

menyatakan penghasilan yang dikenakan pajak final adalah “penghasilan berupa bunga 
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deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas 

lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan 

serta penghasilan tertentu lainnya.” Kemudian dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat 

2 Penghasilan yang dikenakan PPh Final berubah menjadi: 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggota koperasi orang pribadi; 

b. Penghasilan berupa hadiah undian; 

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura; 

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan; dan 

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

Telah terjadi perubahan pada mekanisme Pajak Penghasilan atas pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan bagi usaha real estat yang semula tidak dikenakan PPh 

pada saat diperolehnya penghasilan atau PPh bersifat Final melainkan pada akhir tahun 

dikenakan PPh Pasal 17 UU PPh atas laba bersih usaha yang diperoleh. Sedangkan pada 

tahun 2009 mekanisme PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi usaha 

real estat dibagi menjadi 2 tarif PPh, yakni dikenakan PPh Final sebesar 5% dari jumlah 

bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali pengalihan hak atas 

rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana yang dilakukan 
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oleh Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto 

nilai pengalihan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2008. 

PT XYZ, tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak bidang usaha real 

estat, pariwisata dan berbagai usaha lainnya tetapi pendapatan terbesar diperoleh dari 

usaha real estat yaitu sebesar 90% lebih pada tahun 2009. Usaha real estat PT XYZ, tbk 

menjadi tolak ukur bagi perusahaan yang bergerak dibidang real estat lainnya. Prospek 

usaha PT XYZ, tbk dibidang penjualan tanah dan bangunan juga terus meningkat, selain 

itu inovasi-inovasi yang timbul juga dilihat sangat baik dalam meningkatkan usahanya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis dampak dari perubahan 

peraturan perpajakan tersebut yang terjadi pada PT XYZ. Oleh karena itu, penulis 

memilih judul “Dampak Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pada 

Usaha Real Estat Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus : PT XYZ)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat 

beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu antara lain : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan Final pada PT XYZ? 

2. Apakah pengaruh perubahan pajak penghasilan (PPh) atas usaha real estat dari segi 

pajak penghasilan terutang PT XYZ? 

a) Permasalahan-permasalahan apakah yang timbul pada PT XYZ akibat perubahan 

pajak penghasilan (PPh) atas usaha real estat? 

b) Apakah kelebihan dan kelemahan dari perubahan peraturan pajak penghasilan 

bagi usaha real es 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, karena terdapat banyaknya materi yang tercantum dalam 

Undang-Undang Pajak Penghasilan penulis membatasi hanya membahas perubahan pada 

pasal 4 ayat (2) tentang usaha real estat. Banyaknya pajak yang berhubungan dengan 

usaha real estat juga membuat penulis membatasi hanya membahas pajak penghasilan 

badan atau PPh untuk tahun pajak 2009.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Memberikan gambaran pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan Final pada PT 

XYZ. 

2. Menganalisis pengaruh perubahan pajak penghasilan (PPh) atas usaha real estat dari 

segi pajak penghasilan terutang PT XYZ. 

a. Menganalisis permasalahan apa saja yang akan timbul pada PT XYZ ketika 

terjadi perubahan tersebut. 

b. Mengetahui apakah kelebihan dan kelemahan dari perubahan peraturan pajak 

penghasilan bagi usaha real estat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, bagi perusahaan 

yang diteliti, dan bagi pembaca atau pihak yang berkepentingan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Beberapa manfaat tersebut adalah : 
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1. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan (wajib pajak) untuk selalu mengantisipasi perubahan 

peraturan perpajakan agar tidak membingungkan wajib pajak. 

2. Pembaca atau pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini dapat menjadi 

referensi atau tambahan informasi yang dibutuhkan untuk menambah wawasan 

pengetahuan di bidang perpajakan. 

3. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terapan selain 

pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah di STIE Indonesia Banking 

School (IBS). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam malakukan penulisan skripsi ini, maka penulis akan 

membahas dalam beberapa bab yang disusun dalam sistematika sebagai berikut 

BAB I   PENDAHULUAN   

Pada bab ini berisikan pembahasan pendahuluan antara lain sebagai berikut: 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori dan pengertian-pengertian yang 

menjadi dasar pemikiran mengenai perpajakan, serta kerangka pemikirannya. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, yaitu profil dari 

PT XYZ yang akan dijadikan objek penelitian dan analisis atau pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisikan keseluruhan isi dari penelitian yang telah dilakukan dan 

hasil yang diperoleh secara singkat, serta usulan beberapa saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Pengertian Pajak 

2.1.1.1  Definisi Pajak 

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk 

pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan 

oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan 

dari ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, antara lain: 

a. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : 

“Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarya kemakmuran rakyat.” 

 

b. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H (Siti Resmi, 2007) adalah : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 

 

c. Menurut Prof.Dr.P.J.A. Andriani (Safri Nurmantu, 2005) adalah : 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.” 
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Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 

2) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. 

3) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung 

dirasakan oleh pembayar pajak. 

4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah agar 

dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan pemerintahan guna 

kepentingan umum. 

 

2.1.1.2 Fungsi Pajak  

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu 

(Purno Murtopo : 2009): 

1) Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

pembanguan.  

2) Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak 

yang tinggi pada minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat 

ditekan. Demikian juga terhadap barang mewah dan rokok. 
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2.1.1.3 Pengelompokan Pajak 

Terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga, 

yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga 

pemungutnya (Mardiasmo:2009) : 

1. Menurut Golongan 

Menurut golongannya, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu Pajak 

Langsung dan Pajak Tidak Langsung. 

a. Pajak Langsung, adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada 

Wajib Pajak, dapat dipungut secara periodik (berulang-ulang pada waktu-

waktu tertentu) dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : 

Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang hanya dipungut berdasarkan 

adanya suatu hal atau peristiwa tertentu yang ditentukan dalam Undang-

Undang yang mengatur tata caranya, dimana pajak tersebut dapat 

dibebankan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Menurut Sifat 

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu Pajak 

Subjektif dan Pajak Objektif. 

a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 

Dampak Perubahan..., Riski Retno Andini, Ak.-IBS, 2010



 

 

tempat tinggal. Contoh : PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu 

Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan dikelola oleh Departemen Keuangan melalui 

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) yang digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara dimana penerimaannya masuk ke 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Contoh : PPh, 

PPN, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM),Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), dan Bea Material. 

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

tingkat I maupun daerah tingkat II dan dikelola oleh Dinas Pendapatan 

Daerah (Dipenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah dimana hasil penerimaan masuk ke Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

Contoh: 

a) Jenis Pajak Propinsi: Pajak Kendaraan bermotor dan 

Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan di Atas Air, dsb. 

b) Jenis Pajak kebupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan sebagainya. 
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2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Ada tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009) yaitu : 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Ciri-cirinya: 

 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus;  

2)  Wajib pajak bersifat pasif dan;  

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri; 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang dan;  

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak). Ciri-cirinya: 
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wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, 

pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.1.1.5 Tarif Pajak 

Tarif pajak adalah presentase tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pada dasarnya tarif pajak 

dapat digolongkan kedalam empat golongan sebagai berikut (Mardiasmo:2009): 

1. Tarif Sebanding/Proporsional: tarif berupa presentase yang tetap, terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%  

2. Tarif Tetap: tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh:  

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp.1000,00 

3. Tarif Progresif: Presentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

Contoh: pasal 17 UU Pajak Penghasilan 
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   Tabel 2.1 Pasal 17 UU Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp25.000.000,00 5% 

Di atas Rp25.000.000,00 s.d Rp50.000.000,00 10% 

Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp100.000.000,00 15% 

Di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp200.000.000,00 25% 

Di atas Rp200.000.000,00  35% 

Sumber : Mardiasmo:2009 

    Tabel 2.2 Pasal 17 UU Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

sampai dengan Rp.50.000.000 10% 

di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.100.000.000 15% 

diatas Rp. 100.000.000 30% 

Sumber: Mardiasmo:2009 

Menurut kenaikan presentase tarifnya, progresif dibagi: 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap  : kenaikan presentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil 

4. Tarif Pajak Degresif: Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

 

2.1.2 Tinjauan Umum Pajak Penghasilan 

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut PSAK No.46 mendefinisikan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan 

Final sebagai berikut: 

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan 

dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.” 

“Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu 

bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang 

dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan 

lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat 

dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. 
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2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 tentang pajak 

penghasilan yang dimaksud Subjek Pajak Penghasilan, yaitu: 

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di Indonesia. 

2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi  

3. Subjek pajak badan, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria:  

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). 

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah. 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia 

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

belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 
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2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang menjadi objek 

pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

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

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

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

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

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

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur 
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lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di 

antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

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

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dan penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 
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q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

 

2.1.2.4 Objek Pajak Penghasilan Final 

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.36 tahun 2008 Penghasilan yang 

dikenakan pajak Final adalah: 

a.   Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b.   Penghasilan berupa hadiah undian; 

c.   Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura; 

d.   Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan; dan 

e.   Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.17 tahun 2000 penghasilan yang 

dikenakan pajak Final adalah: 
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“penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan 

dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari 

pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu 

lainnya.” 

 

2.1.2.5 Biaya Yang Boleh Dikurangkan 

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1, ada beberapa biaya yang 

boleh dikurangkan, yaitu: 

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain: 

1. Biaya pambelian bahan; 

2. Biaya yang berkenaan dengen pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang; 

3. Bunga, sewa dan royalti; 

4. Biaya perjalanan; 

5. Biaya pengolahan limbah; 

6. Premi asuransi; 

7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Mentri Keuangan; 

8. Biaya administrasi; dan 

9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan; 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 11 dan pasal 11A (tentang penyusutan); 
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c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penhasilan; 

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; 

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

tertagih ke Direktorat Jendral Pajak; dan 

3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri 

atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah 

dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya 

pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk 

jumlah utang tertentu; 

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil dalam pasal 4 ayat (1) 

huruf k; 

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 
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j. Sumbangan dalam rangka penelitian, dan pengembangan yang dilakukan 

di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

k. Biaya pembangunan infrasturktur sosial yang ketentuannya diatur dalam 

Peraturan Pemerintah; 

l. Sumbangan Fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; dan 

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

2.1.2.6 Cara Menghitung Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan badan setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan 

kena pajak dengan tarif pajak sebagiamana diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 

2000 pasal 17 untuk menghitung Pajak Penghasilan dapat digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3: Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan) 

= (Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17 

= Penghasilan Kena Pajak x Tarif pasal 17 

    Sumber:Undang-Undang No.17 tahun 2000 

 

2.1.2.7 Tarif Pajak Penghasilan 

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 Tarif pajak yang diterapkan atas 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh 

lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 
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2.1.3 Rekonsiliasi Fiskal 

 Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang 

berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai 

dengan ketentuan pajak (Sukirisno dan Estralita: 2007) Perbedaan-perbedaan antara 

akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokan menjadi beda tetap/permanen 

(permanent differences) dan beda waktu/sementara (timing differences). 

Beda tetap/permanen menurut Sukirisno Agoes dan Estralita Trisnawati terjadi 

karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan 

menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi 

komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap biasanya timbul 

karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan 

penghasilan kena pajak: 

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh) 

2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) 

3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifat 

pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran (Pasal 9 ayat 1 

UU PPh) 

Beda waktu/sementara merupakan perbedaan perlakuan akuntansu dan 

perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan 

akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. 

Lebih jelasnya terdapat beberapa pengelompokan dari perbedaan tetap dan perbedaan 

sementara, yaitu (Mulyo Agung:2009): 

 

Dampak Perubahan..., Riski Retno Andini, Ak.-IBS, 2010



 

 

1. Beda Tetap 

a. Penerimaan yang menurut akuntansi merupakan penghasilan sedangkan menurut 

PPh bukan objek PPh 

b. Penerimaan yang menurut akuntansi bukan merupakan penghasilan tetapi 

menurut PPh merupakan objek pajak. 

c. Penghasilan yang PPh-nya bersifat final. 

d. Pengeluaran yang menurut akuntansi merupakan beban, sedangkan menurut PPh 

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Non Deductible Expense). 

1.1 Beda tetap yang murni, yaitu: 

a. Biaya langsung untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak atau 

penghasilan yang telah dipotong atau dipungut PPh yang bersifat final tidak dapat 

dikurangkan 

b. Penggantian/imbalan sehubungan dengan perkerjaan/jasa yang diberikan dalam 

bentuk natura dan kenikmatan, misalnya: pemberian makan siang, beras, gula, 

kendaraan dan sebagainya, tetapi kalau diberikan tunjangan merupakan biaya 

yang dapat dikurangkan. 

c. Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda. 

d. Kerugian usaha di luar negeri tidak boleh dikurangkan atau dikompensasikan 

dengan penghasilan dalam negeri atau penghasilan luar negeri lainnya. 

1.2 Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus 

b. Biaya perjalanan 

Biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya 

perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi 

bukti-bukti atau dokumen yang syah. Misalnya surat penugasan, tiket, hotel, 

bukti pembayaran travel ke biro. 
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c. Biaya promosi 

Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutoadalah yang 

didukung dengan bukti pemuatan iklan, pemasangan, pembuatan barang-barang 

promosi dan harus dibedakan dengan sumbangan. 

d. Biaya entertaiment 

Biaya entertaiment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah benar 

dikeluarkan (formal) ada hubungannya denganusaha atau kegiatan wajib pajak 

dan dibuatkan daftar normatif yang berisi nomor urut tanggal dan jenis 

entertaiment, nama dan tempat, jenis, jumlah dan sebagainya. 

e. Biaya penelitian 

Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto adalah yang dilakukan di Indonesia, yang dilakukan diluar negeri tidak 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 

f. Biaya komisi 

Biaya komisi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang 

didukung dengan bukti-bukti yang sah. 

g. Kerugian Piutang 

Pembebanan kerugian piutang diakukan dengan metode langsung, yaitu piutang 

yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan dibuatkan daftar normatif yang 

dilampirkan dalam SPT PPh. 

1.3 Beda tetap yang disebabkan praktik-praktik akuntansi yang kurang sehat atau tidak 

sehat. 

a. Keperluan pribadi pemegang saham atau pemilik dan keluarganya yang dibayar 

oleh perusahan dan oleh perusahaan dibukukan sebagai beban usaha. 

b. Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan. 
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c. Sumbangan/bantuan. 

2. Beda Waktu 

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan di dalam akuntansi dan 

fiskal, misalnya: 

 Penyusutan 

 Penilaian persediaan 

 Penyisihan kerugian piutang 

 Rugi laba selisih kurs, dan sebagainya. 

 

2.1.4 Konsep Usaha Real Estat 

Menurut PASK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate, 

Aktivitas pengembangan real estat adalah kegiatan perolehan tanah untuk kemudian 

dibangun perumahan dan atau bangunan komersial dan atau bangunan industri. 

Bangunan tersebut dimaksudkan untuk dijual atau disewakan, sebagai satu kesatuan atau 

secara eceran (retail). Aktivitas pengembangan real estat juga mencakup perolehan 

kapling tanah untuk dijual tanpa bangunan. 

Seperti yang dikutip Gunawan (2007) menurut Jack C Harris & Jack P. Priodmar 

mengungkapkan bahwa real property adalah fisik tanah dan benda, yang berada di 

dalamnya dan melekat di atasnya, sedangkan real estat adalah fisik dan perolehan 

keuntungan. Dengan demikian real estat lebih menekankan pada aspek fisik dan bisnis, 

karena karakter bisnis real estat sangat tidak bisa dilepaskan dari aspek legal yang 

berkaitan dengan hak pemanfaatan real estat tersebut, maka real estat dan real property 

dalam bahasa sehari hari sering dianggap sinonim. 
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2.1.4.1 Penghasilan Usaha Real Estat 

Pengakuan Pendapatan usaha Real Estat menurut PSAK 44, yaitu: 

1. Pendapatan penjualan bangunan rumah, ruko, bangunan sejenis lainnya beserta 

kapling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) apabila 

seluruh kriteria berikut terpenuhi: 

a) Proses penjualan telah selesai; 

b) Harga jual akan tertagih; 

c) Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan 

datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan 

d) Penjual telah mengendalikan risiko dan manfaat kepemilikan unit 

bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi 

adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara 

signifikan dengan unit bangunan tersebut. 

Pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh dilakukan atas seluruh nilai 

jual dengan cara sebagai berikut: 

a) Piutang bersih didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan 

tingkat bunga yang sesuai, yang tidak boleh lebih rendah dari tingkat 

bunga yang diperjanjikan di pengikatan atau perjanjian jual beli. 

Diskonto tidak dilakukan bila umur sisa tagihan kurang dari 12 bulan. 

b) Dibuat penyisihan untuk piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. 

c) Apabila penjual merencanakan untuk memberikan potongan harga jual 

atau memperjanjikan hal demikian dalam pengikatan atau perjanjian 

jual beli sebagai insentif bagi pembeli untuk melunasi utangnya lebih 

awal, jumlah potongan harga yang diperkirakan akan diambil pembeli 

harus ditaksir dan dibukukan pada saat penjualan. Potongan harga yang 
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diberikan secara seketika atau tanpa rencana dibebankan ke laba rugi 

pada periode pemberiannya. 

2. Pengakuan Laba bila Metode Akrual Penuh Tidak Terpenuhi: 

Apabila suatu transaksi real estat tidak memenuhi kriteria pengakuan laba dengan 

metode akrual penuh, pengakuan penjualan ditangguhkan dan transaksi tersebut 

diakui dengan metode deposit (deposit method) sampai seluruh kriteria penggunaan 

metode akrual penuh terpenuhi. 

Penerapan metode deposit adalah sebagai berikut: 

a) Penjual tidak mengakui pendapatan atas transaksi penjualan unit real estat, 

penerimaan pembayaran oleh pembeli dibukukan sebagai uang muka; 

b) Piutang dari transaksi penjualan unit real estat tidak diakui; 

c) Unit real estat tersebut tetap dicatat sebagai aktiva penjual, demikian juga 

dengan kewajiban yang terkait dengan unit real estat tersebut, walaupun 

kewajiban tersebut telah dialihkan ke pembeli. 

3. Penyelesaian suatu aktivitas pengembangan real estat mungkin mencakup lebih dari 

satu periode akuntansi. Dalam kondisi tersebut, metode akuntansi yang digunakan 

untuk aktivitas pengembangan real estat adalah metode persentase penyelesaian 

(precentage-of- completion method). 

Dengan metode persentase penyelesaian, jumlah pendapatan, beban, dan pendapatan 

yang diakui pada setiap periode akuntansi ditentukan sesuai dengan tingkat 

(persentase) penyelesaian dari unit bangunan. Pengakuan pendapatan dengan dasar 

persentase penyelesaian memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan 

keuangan karena jumlah pendapatan diakui secara proporsional dengan jumlah beban 

untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Atau dengan kata lain, penggunaan metode 
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presentase penyelesaian menyebabkan perusahaan dapat menandingkan dengan lebih 

akurat pendapatan dengan beban untuk menghasilkan pendapatan tersebut. 

 

2.1.4.2 Tarif dan Dasar Pengenaan 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 71 tahun 2008 dan perubahannya, besarnya tarif 

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya adalah 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (WP real estat) adalah adalah sebesar 5% 

(lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Khusus untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh 

Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan, tarifnya adalah 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan. Adapun 

yang dimaksud dengan nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai 

berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau 

bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB. 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun yang 

bersangkutan atau dalam hal SPPT belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun 

pajak sebelumnya. 

Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek 

Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan yang 

diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau 

bangunan yang bersangkutan berada. 
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2.1.4.3 Mekanisme Pelunasan 

Mekanisme pelunasan dan pembayaran PPh Final pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan khusus untuk Wajib Pajak real estat ditegaskan dalam Surat Edaran 

Dirjen Pajak Nomor SE-80/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan Yang 

Bersifat Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 

Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Usaha Pokoknya Melakukan 

Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. 

Hal penting yang diatur dalam Surat Edaran Tersebut adalah: 

1) Pembayaran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

WP real estat dilakukan: 

a) Paling lama 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran, 

dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

dilakukan dengan cara angsuran; 

b) Sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang, dalam hal jumlah seluruh pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada huruf a kurang dari jumlah bruto nilai pengalihan hak 

2) Dalam hal pembayaran atau angsuran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan dilakukan sebelum 1 Januari 2009 dan penjualan atas pengalihan 

tersebut belum diakui sebagai penghasilan Wajib Pajak yang melakukan 

pengalihan tersebut sampai dengan 31 Desember 2008 maka PPh Final atas 

pembayaran atau angsuran tersebut harus dibayar sebelum akta, keputusan, 

perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
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3) Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan di cabang 

maka pembayaran PPh dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dapat 

dilakukan oleh cabang. Namun seluruh pembayaran PPh atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dicabang harus 

dikonsolidasi oleh pusat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. 

4) Dalam hal terdapat dua atau lebih Wajib Pajak bekerja sama membentuk Kerja 

Sama Operasi (KSO)/Joint Operation (JO) melakukan pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan maka PPh Final atas pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan dibayar oleh masing-masing anggota KSO sesuai dengan 

bagian penghasilan yang diterima masing-masing anggota KSO 

 

2.2 Penelitian Pararel 

Analisis Pengaruh Perubahan Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan 

Dari Usaha Jasa Konstruksi Terhadap Beban Pajak PT X ( Lintang Lestari, 2010) 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah dampak, permasalahan serta 

kelebihan dan kelemahan dari perubahan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan 

dari usaha jasa konstruksi. Tarif Final telah diberlakukan untuk Usaha Jasa Konstruksi 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, namun objek dari pengenaan PPH 

Final terbatas pada Pengusaha Konstruksi yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil dan 

nilai pengadaannya sampai dengan Rp 1 Miliar. Sedangkan yang bersifat Final pada PP 

No. 51 Tahun 2008 yaitu semua Usaha Jasa Konstruksi baik yang berkualifikasi Usaha 

Kecil (dengan tarif yang berbeda) maupun Menengah ataupun Besar, baik yang memiliki 

kualifikasi Pengusaha Konstruksi maupun yang tidak memiliki kualifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian tersebut adalah: 

Dampak Perubahan..., Riski Retno Andini, Ak.-IBS, 2010



 

 

1. Perhitungan pajak PT X dengan menggunakan Tarif Final yaitu dengan 

mengalikan tarif final dengan penghasilan bruto yang diperoleh perusahaan. 

2. Permasalahan yang timbul akibat perubahan Peraturan Pemerintah: 

- Pajak yang harus dibayarkan oleh PT X dua kali lebih besar dibandingkan 

sebelum menggunakan tarif final. Jika tidak menggunakan tarif final adalah 

Rp108.431.408 atau sekitar 1,29% dari penghasilan. Namun kenyataannya PT 

X mengeluarkan uang Rp252.087.986 atau 3% dari penghasilan.  

- Kerugian atas perubahan peraturan dari segi beban pajak PT X yaitu 

Rp143.656.560 atau 1,71% sehingga mempengaruhi laba setelah pajak, laba 

PT X menjadi lebih kecil. 

- Tidak diberikannya SSP kepada PT X yang menyebabakan PT X harus 

membayar pajaknya sebanyak dua kali (double tax). 

3. Kelebihan dari pengenaan tarif final: 

- Pajak yang dihitung lebih sederhana. 

- Tidak ada selisih akibat perhitungan pajak yang dilakukan oleh pemilik 

proyek, PT X dan petugas pajak. 

- Tidak ada cicilan pajak yang harus ditanggung. 

4. Kelemahan dari pengenaan tarif final: 

-  PT X tidak bisa mengurangi biaya-biaya yang digunakan untuk mengurangi 

beban pajak. 

- Cash Outflow PT X menjadi lebih besar karena PT X tidak bisa 

mengkreditkan pajaknya dan PT X harus membayar pajaknya sebanyak dua 

kali akibat permainan pemilik proyek. 

5. PPh Final akan menguntungkan bagi perusahaan apabila profit margin PT X 

 lebih besar sama dengan 10,7%, karena jika profit margin suatu perusahaan lebih 
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 kecil dari 10,7% maka perusahaan akan membayar pajak lebih besar 

 dibandingkan menggunakan tarif tidak final. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang yang lebih lanjut 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan lain 

sebagainya. Pada tahun 2008 Undang-Undang yang mengatur pajak penghasilan adalah 

UU No.17 tahun 2000, kemudian UU tersebut dirubah dengan UU No.36 tahun 2008 

yang penerapan dilakukan pada tahun 2009. Terdapat beberapa perubahan dalam 

Undang-Undang tersebut, salah satunya terdapat dalam pasal 4 ayat 2, dimana pada UU 

No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat 2 usaha real estat tidak merupakan penghasilan yang 

dikenakan PPh Final tetapi pada UU No.36 tahun 2008 usaha real estat merupakan 

penghasilan yang dikenakan PPh Final. 

Sebelum UU No.36 tahun 2008 pajak penghasilan dari usaha real estat 

menggunakan tarif pajak progresif kemudian dengan adanya perubahan Undang-Undang 

maka pajak penghasilan dari usaha real estat dikenakan pajak yang bersifat final. Dengan 

adanya perubahan peraturan tersebut maka terdapat beberapa dampak yang terjadi pada 

PT. XYZ dampak tersebut dapat terlihat dalam beban pajak PT.XYZ sebelum dan 

setelah perubahan peraturan. Untuk mengerti dampak perubahan pajak penghasilan dari 

usaha real estat ini penting juga untuk mengetahui bagaimana konsep  penghasilan PT. 

XYZ 

Perubahan peraturan yang terjadi juga dapat mengakibatkan beberapa masalah 

yang timbul, oleh karena itu penulis akan menganalisa masalah yang timbul akibat 

adanya perubahan peraturan. Selain melihat masalah yang timbul, menganalisis 

kelebihan dan kekurangan dari perubahan peraturan juga akan dilakukan oleh penulis. 
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Maka berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyusun kerangka pemikiran 

penelitian sebagai berikut : 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek Penelitian ini merupakan pajak penghasilan final pada sebuah perusahaan. 

Penelitian dilakukan di PT XYZ  yang berada di Gedung Cordova Tower Lantai 7, Jalan 

Pasir Putih Raya I Blok E5, Jakarta Utara. PT XYZ bergerak dalam bidang usaha 

pembangunan (real estate) dan jasa konsultasi bidang perencanaan dan pembangunan, 

serta di bidang usaha kawasan pariwisata (rekreasi), perhotelan dan sarana oleh raga 

melalui anak perusahan.  

 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian deskriptif (mendeskripsikan suatu fenomena) dimana penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta-fakta, dan 

menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi (Rianto Adi : 2004). 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Studi 

kasus merupakan upaya mengumpulkan dan kemudian mengorganisasikan serta 

menganalisis data tentang kasus-kasus tertentu berkenaan  dengan permasalahan-

permasalahan yang menjadi perhatian peneliti untuk kemudian data tersebut dibanding-

bandingkan atau dihubung-hubungkan satu dengan lainnya (dalam hal ini lebih dari satu 

kasus) dengan tetap berpegang pada prinsip holistik dan kontekstual. Disini, yang 

diangkat menjadi kasus mungkin adalah individu, keluarga, kelompok, organisasi, 

institusi, nilai atau corak, atau bahkan wilayah (Pawito : 2007).  
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3.2 Data Yang Dihimpun 

 Jenis data yang dihimpun adalah data kualitatif dan kuantitatif. Secara sederhana, 

data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka/bilangan. Terhadap data kualitatif 

tidak dapat dilakukan operasi matematik seperti penambahan, perkalian, pembagian dan 

lain-lain (Harinaldi:2005). Data kualitatif ini berupa sejarah, kebijakan, stuktur 

organisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan khususnya yang 

dilaksanakan oleh PT XYZ. Sedangkan data kuantitatif adalah data berbentuk 

angka/bilangan (Harinaldi:2005). Data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Laporan Keuangan PT XYZ Tahun 2009 

2. Koreksi Fiskal PT XYZ Tahun 2009 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang sudah ada (Istijanto:2005). Data tersebut sudah dikumpulkan 

sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak mendesak (Eddy Soeryanto Soegoto : 2008). 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Lapangan (Field Research). Dalam penelitian lapangan ini, peneliti melakukan tinjauan 

secara langsung ke PT XYZ untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang 

dibutuhkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data skunder, yaitu pengumpulan yang dilakukan dengan cara penelitian 

kepustakaan (Library Research). Teknik ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data 

sekunder yang akan mendukung penelitian ini dengan cara mengumpulkan teori-teori 

baik dari buku, jurnal, maupun literatur lainnya. 
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3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini adalah studi deskriptif. Studi deskriptif 

(descriptive study) dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan 

karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Dalam hal ini penelitian 

dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui bagaimana dampak dari adanya perubahan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk usaha real estat pada PT XYZ. Studi deskriptif 

juga dilakukan untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum 

tertentu (Uma Sekaran: 2006). Studi deskriptif menjadi sangat penting dalam banyak 

situasi. Data kualitatif dari studi deskriptif diperoleh dengan mewawancarai pegawai 

pajak perusahaan akan membantu memahami fenomena yang terjadi, sedangkan data 

kuantitatif dalam hal laporan keuangan perusahaan adalah penting untuk studi deskriptif 

ini. Oleh karena itu metode analisis data penelitian ini adalah studi deskriptif kuantitatif 

dan kualitatif. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM PT XYZ 

4.1.1 Riwayat Singkat PT XYZ 

 Pemda DKI menunjuk PT X  sebagai Badan Pelaksanaan Pembanguan (BPP) 

Proyek yang dilakukan secara bertahap sesuai perekonomian nasional serta daya beli 

masyarakat. Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat di tahun 

1992 status Badan Pelaksanaan Pembangunan (BPP) Proyek diubah menjadi PT. XYZ 

sesuai dengan akta perubahan No.33 tanggal 10 Juli 1992 sehingga terjadi perubahan 

kepemilikan dan presentase kepemilikan saham, yakni 20% dimiliki oleh PT XYZ dan 

80% dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta. Pada 2 Juli 2004 PT XYZ memutuskan untuk 

melakukan go public dengan mengganti statusnya menjadi PT XYZ, tbk dengan 

kepemilikan saham menjadi 72% dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, 18% oleh PT XYZ 

dan 10% oleh masyarakat. Langkah go public tersebut dilakukan untuk lebih 

meningkatkan kinerja perusahaan serta menciptakan sebuah Good & Clean Governance. 

Kinerja dan citra yang positif ini akan memacu perusahaan untuk terus tumbuh dan 

berkembang secara sehat di masa depan. PT XYZ, tbk juga melakukan upaya 

repositioning dengan diluncurkannya logo barumya pada 10 Juli 2005. Perubahan 

tersebut tidak semata mengganti logo perusahaan tetapi juga memacu semangat dan 

budaya perusahaan secara keseluruhan. Sampai saat ini PT XYZ, tbk memiliki enam 

anak usaha atau afiliasi. 
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4.1.2 Visi dan Misi PT XYZ 

a. Visi 

Menjadi perusahaan properti dan pengembang kawasan wisata terpadu, terbesar 

dan terbaik di Asia Tenggara yang memiliki jaringan terluas. 

b. Misi 

Sebagai komunitas pembaharuan kehidupan masyarakat yang menjadi kebanggan 

bangsa. Senantiasa menciptakan lingkungan kehidupan sosial yang lebih baik 

melalui sajian hiburan berkualitas yang berunsur seni, budaya dan pengetahuan 

dalam rangka mewujudkan komunitas pembaharuan kehidupan masyarakat yang 

menjadi kebanggan bangsa 

 

4.1.3 Kegiatan Usaha PT XYZ 

 Kegiatan Usaha PT XYZ terdiri dari dua kegiatan usaha yaitu properti dan 

periwisata. Kegiatan usaha utama PT XYZ adalah usaha properti sedangkan kegiatan 

pariwisata dikelola oleh anak perusahaannya. Usaha properti PT XYZ memiliki kegiatan 

usaha yang meliputi pengembangan properti perumahan, perkantoran dan komersial. 

Sedangkan usaha pariwisata meliputi pengelolaan taman dan pantai, dunia fantasi, 

gelanggang renang, gelanggan samudra, sea world, putri duyung, serta usaha lain.  
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4.1.4 Struktur Organisasi 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi PT XYZ
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4.2 Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan PT. XYZ 

4.2.1 Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final 

4.2.1.1 Perhitungan PPh Final wajib pajak perusahaan real estat 

Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 penghasilan dari transaksi 

pengalihan hak berupa tanah dan/atau bangunan atau usaha real estat merupakan objek PPh 

pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Penghasilan yang diterima dari usaha real estat yang 

dilakukan PT XYZ selama tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2008 dikenakan tarif final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan. Tarif 5% dikenakan pada PT XYZ karena seperti yang telah dibahas 

sebelumnya pada Bab II bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 71 tahun 2008 dan 

perubahannya, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha 

pokoknya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (WP real estat) adalah 

sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Khusus untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh 

Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, 

tarifnya adalah 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan. Oleh karena PT XYZ 

tidak melakukan pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana maka tarif pajak 

yang dikenakan adalah sebesar 5%. 

Untuk melihat perhitungan PPh Final atas usaha real estat, berikut penulis sajikan 

salah satu ilustrasi transaksi atas usaha real estat yang dilakukan oleh PT XYZ pada tahun 

2009. 
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PT. XYZ melakukan transaksi jual beli dengan Mr. X untuk pembelian tanah di Puri Marina 

Permai B.3/C.49 seluas 360 m2 dengan harga jual : 

Harga Jual : 360 m2 x Rp.        5,400,000 = Rp. 1,944,000,000 

PPN  :  10 %  x Rp. 1,944,000,000 = Rp.    194,400,000 + 

            Rp. 2,138,400,000 

 

Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan real estat dengan menggunakan metode 

akrual penuh (Full Accrual Method), sesuai dengan PSAK No.44 mengenai “Akuntansi 

Aktivitas Pengembangan Real Estat”. Berdasarkan ketentuan diatas, pendapatan diakui 

secara penuh apabila seluruh syarat terpenuhi dimana pendapatan diakui pada saat barang 

dan jasa diserahkan, dan hak kepemilikan berpindah kepada pelanggan. Pendapatan dari 

penjualan real estat berupa bangunan rumah beserta tanah dimana bangunan tersebut 

didirikan, dan dari penjualan tanah yang pendirian bangunannya akan dilaksanakan oleh 

pembeli tanpa keterlibatan penjual diakui dengan metode full accrual jika seluruh syarat 

berikut dipenuhi: 

i. Pengikatan jual beli telah berlaku; 

ii. Harga jual akan tertagih, dimana jumlah pembayaran yang diterima sekurang-

kurangnya telah mencapai 20% dari harga yang telah disepakati; 

iii. Tagihan penjual terhadap pembeli pada masa yang akan datang bebas dari subordinasi 

terhadap hutang lain dari pembeli. 

iv. Penjual telah mengalihkan rasio dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada 

pembeli, sebagai berikut: 
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1) Untuk penjualan bangunan rumah beserta tanah jika telah terjadi pengalihan 

seluruh risiko dan manfaat kepemilikan yang umum terhadap suatu transaksi 

penjualan, dan penjual selanjutnya tidak mempunyai kewajiban atau terlibat 

lagi secara signifikan dengan aset (properti) tersebut. Dalam hal ini setidak-

tidaknya bangunan tersebut telah siap ditempati/digunakan, dan 

2) Untuk penjualan tanah yang pendirian bangunannya akan dilaksanakan oleh 

pembeli jika selesainya pengembangan lingkungan dumana tanah tersebut 

berada, yaitu penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan lagi untuk 

menyelesaikan lingkungan seperti pematangan tanah yang dijual, 

pembangunan fasilitas yang dijanjikan ataupun yang menjadi kewajiban dan 

beban penjual, sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli yang 

bersangkutan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Apabila semua persyaratan tersebut tidak dipenuhi, semua penerimaan uang yang 

berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan 

metode deposit (deposit method) sampai semua persyaratan dipenuhi. 

 

Cara pembayaran dari ilustrasi transaksi tersebut : 

Uang Muka : 20% Dibayarkan 1 (satu) kali 2 (dua) minggu setelah booking fee 

atau Pendaftaran 

Sisa / Pelunasan : 80% Dibayar selama 24 (dua puluh empat) kali @ 3,33% 

angsuran pertama dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

uang muka dan angsuran selanjutnya dibayarkan setiap bulan. 
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Perincian: 

Tabel 4.1 : Rincian Pembayaran 

Booking Fee/ Pendaftaran Rp.50.000.000 tgl 12 Okt 2009 

Uang Muka 1 Rp.163.840.000 Tgl 26 Okt 2009 

Uang Muka 2 Rp.213.840.000 Tgl 26 Nov 2009 

Anggaran 1 Rp.71.280.000 Tgl 26 Des 2009 

Anggaran 2 Rp.71.280.000 Tgl 26 Jan 2010 

… … … 

Anggaran 24 Rp.71.280.000 Tgl 26 Nov 2011 

      Sumber : Departemen Akuntansi dan Pajak, diolah 

 

Sesuai dengan kebijakan perusahaan pembayaran PPh dilakukan pada saat diakui 

pendapatan. Berikut adalah alur dari dimulai transaksi jual beli sampai pelaporan SPT masa 

ke Kantor Pajak. 
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Gambar 4.2 : Alur Transaksi Sampai Pelaporan SPT Masa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. XYZ melakukan transaksi jual beli dengan Mr. X untuk pembelian tanah di Puri Marina 

Permai B.3/C.49 seluas 360 m2 senilai Rp. 2.138.400.000. Pada awalnya Mr.X melakukan 

pembayaran booking fee sebesar Rp.50.000.000 pada tanggal 12 Oktober 2009 dan dua 

minggu kemudian membayarkan uang muka sebesar Rp.163.840.000 yaitu pada tanggal 26 

Oktober 2009. Menurut kebijakan akuntansi perusahaan dan sesuai dengan PSAK no. 44 

maka pada saat Mr. X melakukan pembayaran uang muka pertama pendapatan dari uang 

muka tersebut belum dapat diakui karena pembayaran yang dilakukan Mr. X belum 
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memenuhi syarat 20% dari nilai transaksi. Setelah Mr. X melakukan pembayaran uang muka 

kedua yaitu sebesar Rp.213.840.000 pada tanggal 26 November 2009 maka pada saat itu lah 

pendapatan dari penjualan pembelian tanah di Puri Marina Permai B.3/C.49 seluas 360 m2 

diakui. Menurut kebijakan perusahaan setelah pendapatan diakui selanjutnya perusahaan 

harus melakukan pembayaran PPh Final sebesar 5%. 

 Penerimaan angsuran yang dibayarkan Mr.X  setiap bulannya juga akan dikenakan 

PPh Final 5%. Seluruh angsuran dan pendapatan yang telah diakui akan dibuat rekapan 

untuk pembuatan kasbon. Seperti pada ilustrasi di atas setelah pembayaran uang muka 

kedua dimana pendapatan atas transaksi diatas akhirnya diakui pada tanggal 26 november 

maka seluruh angsuran dari proyek lain dan pendapatan dari ilustrasi ini akan dibuat rekapan 

pada tanggal 10 Desember. 

 Setelah selesai membuat rekapan untuk pembuatan kasbon selanjutnya dibuatlah 

SSP (Surat Setoran Pajak) atas seluruh pendapatan yang telah diakui dan angsuran yang 

diperoleh pada bulan November. SSP dibuat karena menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 184/PMK.03/2007 (Lihat lampiran I) pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa 

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. 

Pembayaran ke Bank dilakukan dilakukan pada tanggal 15 Agustus dan dilakukan setelah 

pembuatan SSP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 

yakni PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling 

lama tanggal 15. Bukti pembayaran berupa slip bank dan SSP akan di input untuk 

pembuatan SPT masa untuk bulan November. Jika input telah selesai dilakukan maka 

dilakukan pembuatan SPT masa, setelah SPT masa untuk bulan November telah selesai 
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dibuat selanjutnya bagian pajak meminta Direksi untuk menandatangani SPT tersebut sesuai 

dengan ketentuan. Pelaporan SPT masa bulan November ke Kantor Pelayanan Pajak 

dilakukan jika SPT masa bulan November telah ditanda tangani Direksi dan biasanya 

dilaporkan pada tanggal 20 bulan Agustus hal ini juga sesuai dengan yang ditetapkan pada 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. 

 

4.2.1.2 Pencatatan Jurnal Akuntansi untuk Transaksi Pembelian Tanah dan/atau 

Bangunan 

 Seluruh transaksi dari pembelian yang terjadi pada PT XYZ dilakukan pembukuan 

oleh departemen akuntansi, dalam hal ini penulis ingin menggambarkan jurnal atas 

terjadinya transaksi jual beli tanah seperti yang telah diilustrasikan diatas. 

Pada saat diperoleh uang dari pendapatan booking fee 

Kas Bank 50.000.000  

               Uang Muka Penjualan Properti  45.454.545 

               PPN Keluaran  4.545.455 

 

Pada saat diperoleh uang dari Uang Muka I 

Kas Bank 163.840.000  

               Uang Muka Penjualan Properti  148.945.455 

               PPN Keluaran  14.894.545 
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Pada saat diperoleh uang dari Uang Muka II 

Kas Bank 213.840.000  

               Uang Muka Penjualan Properti  194.400.000 

               PPN Keluaran  19.440.000 

 

Pada saat pengakuan pendapatan 

Piutang Penjualan Tanah Bangunan 1.555.200.000  

BPP Kapling Siap Bangun 583.302.960  

Uang Muka Penjualan Properti 388.800.000  

             Pers.Tanah Reklamasi I Blok e2,e3  583.302.960 

Kapling Siap Bangun  1.944.000.000 

 

Pada saat pembayaran angsuran 

Kas Bank 71.280.000  

  Piutang Penjualan Tanah Bangunan  64.800.000 

PPN Keluaran  6.480.000 

 

4.2.2 Pelaporan dalam SPT Tahunan 

 Dengan dikenakannya PPh final atas penghasilan yang diterima dari usaha penjualan 

tanah dan bangunan pada PT XYZ maka penghasilan yang dimaksudkan tersebut tidak 

boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang diterima oleh PT XYZ yang tidak final. 

Atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang 

dikenakan final menurut Undang-Undang pasal 4 ayat (2) maka PT XYZ wajib melaporkan 
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SPT Tahunan Wajib Pajak badan pada formulir 1771-IV yang berisi penghasilan yang telah 

dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Menurut Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 (lihat lampiran II) pasal 9 ayat (1). Batas 

waktu penyampaian SPT tahunan adalah untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Sesuai dengan 

peraturan tersebut PT XYZ biasanya melaporkan SPT tahunannya pada bulan April. 

 

4.3 Kebijakan Akuntansi Perusahaan 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahan mengandung informasi yang berguna 

bagi masing-masing pengguna laporan keuangan seperti pemegang saham, kreditur, 

karyawan, calon investor, petugas pajak dan pihak yang berwenang membuat peraturan. 

Para pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan tentang kebijakan akuntasi yang 

digunakan oleh perusahaan sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan untuk membuat 

penilaian dan keputusan keuangan. Mereka tidak dapat membuat penilaian dan keputusan 

keuangan dengan baik jika perusahaan tidak menyediakan kebijakan akuntansi yang 

digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk kepentingan perpajakan, 

perusahaan menggunakan kebijakan sesuai ketentuan perpajakan sehingga perusahaan harus 

menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan menurut pajak. Adanya perbedaan 

antara kebijakan akuntansi yang dimiliki perusahaan dengan  kebijakan akuntansi menurut 

perpajakan menimbulkan yang disebut dengan koreksi fiskal. Oleh karena itu, pada bab 4 ini 

akan dibahas kebijakan akuntansi perusahaan dan perpajakan. 

Berdasarkan analisa terhadap laporan keuangan perusahaan. Kebijakan akuntansi 

yang dipakai oleh perusahaan dan ketentuan perpajakan yaitu: 
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1. Persediaan 

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, 

mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk 

pertama keluar pertama (first –in, first-out).  

Kebijakan menurut pajak : penilaian harga perolehan persediaan dapat dihitung 

dengan menggunakan metode FIFO (first –in, first-out), LIFO (last-in, first-out) 

atau AVERAGE 

2. Aset Tetap 

Ditahun 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK No.16 

(Revisi 2008),”Aset Tetap”. PSAK ini berlaku efektif untuk penyusunan laporan 

keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Sesuai dengan 

PSAK 16 (Revisi 2008), Perusahaan diharuskan memilih metode biaya atau 

metode revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk mengukur biaya perolehan. 

Sehubungan dengan ini, Perusahaan memilih untuk menggunakan metode biaya. 

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan. Aset tetap perusahaan, kecuali tanah disusutkan dengan 

menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis 

aset tetap sebagai berikut 

Tabel 4.2 : Penyusutan Menurut Perusahaan 

Aktiva tetap Tahun 

Bangunan 10-20 

Sarana dan Prasarana 5 

Mesin dan Perlengkapan 5 

Peralatan 5 

Kendaraan 5 

Sumber: Laporan Keuangan PT XYZ 
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Kebijakan Menurut pajak dalam menghitung penyusutan aktiva tetap menurut 

pajak menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun berganda. Umur 

ekonomis dari aktiva tetap adalah sebagai berikut (UU PPh No.36 Th. 2008 Pasal 

11 ayat (2)): 

Tabel 4. 3 : Penyusutan Menurut Pajak 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan 

(Metode Garis Lurus) 

Tarif Penyusutan 

(Metode Saldo 

Menurun Berganda) 

I. Bukan Bangunan    

Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

    

II. Bangunan    

Permanen 20 tahun 5%  

Tidak Permanen 10 tahun 10%  

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 

 

 

 

3. Manfaat Karyawan 

Kebijakan menurut pajak : Pajak tidak mengakui perusahaan membuat cadangan 

atas manfaat karyawan 
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Kebijakan menurut perusahaan : Perusahaan menyelengarakan program imbalan 

pasti untuk semua karyawan tetapnya dan karyawan lainnya sesuai peraturan 

Perusahaan yang berlaku. 

4. Penyisihan piutang ragu-ragu 

Kebijakan menurut pajak : Pajak tidak mengakui perusahaan membuat cadangan 

penyisihan piutang, kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu seperti 

perusahaan asuransi. 

Kebijakan akuntansi perusahaan : Perusahaan menetapkan penyisihan piutang 

ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun 

piutang pada akhir tahun. 

  

4.4 Analisis Pengaruh Perubahan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak 

atas Tanah dan Bangunan PT XYZ 

4.4.1 Perubahan Pada Rekonsiliasi atau Koreksi Fiskal 

 Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa dalam menyusun laporan laba rugi 

perusahaan atau yang disebut dengan laporan laba rugi komersial berbeda dengan laporan 

laba rugi menurut pajak. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan yang berbeda 

antara kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan dan oleh pajak, sehingga laba menurut 

komersial akan berbeda dengan laba menurut fiskal. Format penyusunan laba rugi komersial 

dan fiskal terlihat jelas berbeda. Berikut adalah format perhitungan laporan laba rugi 

komersial PT XYZ 
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PENDAPATAN USAHA XXX  

  
  

BEBAN POKOK (XXX) 

BEBAN LANGSUNG (XXX) 

BEBAN POKOK DAN BEBAN LANGSUNG (XXX) 

  
  

LABA KOTOR XXX  

  
  

BEBAN USAHA   

Penjualan (XXX) 

Umum dan Administrasi (XXX) 

Jumlah Beban Usaha (XXX) 

  
  

LABA USAHA XXX  

  
  

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH XXX  

  
  

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN XXX  

 

Dari seluruh pendapatan dan beban yang diakui oleh perusahaan maka akan 

dilakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal agar laba yang diakui perusahaan sesuai dengan 

laba yang diakui oleh pajak. Koreksi  fiskal dilakukan untuk seluruh pendapatan ataupun 

beban yang tercantum dalam laporan laba rugi PT XYZ. Berikut adalah koreksi atau 

rekonsiliasi fiskal PT XYZ selama tahun 2009 setelah ada perubahaan peraturan dan jika 

tidak terjadi perubahan peraturan. 
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Tabel 4.4 : Koreksi Fiskal Pendapatan 

  

 
Pendapatan Usaha UU  No.36 tahun 2008 UU No.17 tahun 2000 

  
R/L Komersil Koreksi R/L R/L Koreksi R/L 

  
Final Non Final Fiskal* Fiskal Komersil Fiskal*  Fiskal 

Pendapatan Real Estat     
 

        

 
Tanah 249,858,768,220    249,858,768,220  --  249,858,768,220    249,858,768,220  

 
Jumlah 249,858,768,220    

 
  249,858,768,220    249,858,768,220  

  
    

 
        

Pendapatan Tiket     
 

        

 
Wahana Wisata   4,008,106,759  --  4,008,106,759  4,008,106,759  --  4,008,106,759  

 
Jumlah   4,008,106,759  

 
4,008,106,759  4,008,106,759    4,008,106,759  

  
    

 
        

Pendapatan Hotel dan Restoran     
 

        

 
Kamar   936,297,677  

 
936,297,677  936,297,677    936,297,677  

 
Jumlah   936,297,677  

 
936,297,677  936,297,677    936,297,677  

  
    

 
        

Pendapatan Usaha Lainnya     --          

 
Pengelolaan Perumahan 340,311,185  11,649,228,592 340,311,185  11,649,228,592  11,989,539,777    11,989,539,777  

 
Penyewaan Lahan 10,606,338,913  103,473,252 10,606,338,913  103,473,252  10,709,812,165  10,606,338,913  103,473,252  

 
Penyewaan Kios, Gudang, dan Gedung 4,329,178,357  452,284,177 4,329,178,357  452,284,177  4,781,462,534  4,329,178,357  452,284,177  

 
Uang Sandar dan Iuran 2,498,323,409    2,498,323,409  --  2,498,323,409  2,498,323,409  --  

 
Pengurusan Sertifikat   1,899,896,971 --  1,899,896,971  1,899,896,971  --  1,899,896,971  

 
Lain-lain 1,638,636,516  357,741,055 1,638,636,516  357,741,055  1,996,377,571    357,741,055  

 
Jumlah 19,412,788,380  14,462,624,047  

 
14,462,624,047  33,875,412,427     14,082,935,232 

Jumlah 269,271,556,600  19,407,028,483  
 

19,407,028,483  288,678,585,083    269,606,107,888  

Dikurangi: Potongan Penjualan (18,642,100) (39,385,000) (18,642,100) (39,385,000) (58,027,100) (18,642,100) (39,385,000) 

Jumlah Bersih 269,252,914,500  19,367,643,483  
 

19,367,643,483  288,620,557,983  
 

269,566,722,888  

     Sumber : Departemen Akuntansi dan Pajak, diolah 

*Koreksi fiskal negatif
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Untuk memudahkan dalam melihat koreksi fiskal yang terjadi pada pendapatan usaha PT 

XYZ yang terjadi akibat perubahan peraturan maka penulis akan memisahkan antara 

pendapatan yang dikenakan PPh Final dan pendapatan yang tidak dikenakan PPh Final 

untuk koreksi fiskal pada tahun 2009 karena adanya perubahan peraturan. Jika dilihat dari 

pendapatan usaha PT XYZ karena ada perubahan Aturan, koreksi terjadi atas penghasilan-

penghasilan yang dikenakan PPh Final. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada bab II 

menurut peraturan perpajakan  (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati : 2007) 

mengharuskan beberapa hal dibawah ini dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena 

pajak, yakni: 

4. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh) 

5. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) 

6. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifat 

pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran (Pasal 9 ayat 1 UU 

PPh) 

Karena peraturan tersebut maka seluruh penghasilan yang telah dikenakan PPh Final (Pasal 

4 ayat 2) pada PT XYZ harus dilakukan koreksi fiskal negatif. Dapat dilihat karena adanya 

perubahan aturan pada tahun 2009 dimana menurut UU No.36 tahun 2008 penghasilan atas 

tanah dan/bangunan sebesar Rp.259.858.768.220 dikenakan PPh Final maka pendapatan atas 

real estat harus dikoreksi negatif sedangkan jika tidak ada perubahan Undang-Undang 

dimana pendapatan atas usaha real estat tidak dikenakan PPh Final maka pendapatan real 

estat tidak dikoreksi fiskal negatif. 
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Pendapatan hotel dan restoran sebesar Rp.936.297.677 dan pendapatan tiket sebesar 

4.008.106.759 tidak dikenakan koreksi fiskal karena bukan merupakan penghasilan yang 

harus dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak.  

Dalam pendapatan usaha lainnya terdapat koreksi negatif sebesar Rp.340.311.185 

pada pendapatan atas pengelolaan perumahan menurut UU No.36 tahun 2008 karena adanya 

perubahan. Koreksi negatif tersebut terjadi karena didalam pendapatan pengelolan 

perumahaan terdapat denda tagihan dari pendapatan atas real estat yang terkena PPh Final, 

sedangkan jika tidak ada perubahan peraturan maka denda tagihan atas usaha real estat 

tersebut tidak harus dilakukan koreksi negatif. Pendapatan atas sewa kios, gudang dan 

gedung tidak sepenuhnya dikoreksi karena didalamnya terdapat penyewaan kios dan gedung 

kantor yang tidak final yaitu sebesar Rp.452.284.177. Uang sandar Rp.2.498.323.409 

dikoreksi sepenuhnya karena uang sandar merupakan pengahasilan yang dikenakan PPh 

Final. Pengurusan sertifikat Rp.1.899.896.971 tidak dikoreksi negatif karena penghasilan 

dari pengurusan sertifikat merupakan penghasilan yang tidak terkena PPh Final. Dalam 

pendapatan lain-lain terdapat koreksi fiskal negatif sebesar Rp.1.638.636.516 karena 

penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Final. 

Pada intinya dalam rekonsiliasi fiskal PT XYZ seluruh pendapatan yang dikoreksi 

negatif atau harus dikeluarkan dari dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak 

dikarenakan penghasilan tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan Final. 

Pendapatan yang telah dikenakan PPh Final menurut pajak tidak boleh diakui 

sebagai penghasilan, oleh karena itu seluruh beban yang berhubungan atau beban yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan yang dikenakan tarif PPh Final menurut 

perpajakan juga tidak boleh dijadikan pengurang pendapatan atau harus dilakukan koreksi 
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positif atas beban tersebut. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya (Sukrisno 

Agoes dan Estralita Trisnawati : 2007): 

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense) 

2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal 

3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal 

Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal pada sisi pendapatan usaha PT XYZ maka 

selanjutnya penulis ingin menunjukan hasil dari rekonsiliasi Harga Pokok Produksi (HPP) 

dan beban langsung, beban usaha serta pendapatan dan beban lain-lain PT XYZ sebagai 

berikut:
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Tabel 4.5 : Koreksi Fiskal Beban Langsung 

 
Beban Langsung UU No.36 tahun 2008 

UU No.17 tahun 2000 

  
R/L Komersil koreksi R/L R/L koreksi R/L 

  
Final non Final Positif  Negatif  Fiskal Komersil Positif Negatif Fiskal 

  
  

   
    

 
   

Beban Pokok   
   

    
 

   

 
Tanah (94,026,781,276) 

 
(94,026,781,276) 

 
--  (94,026,781,276) 

 
 (94,026,781,276) 

 
Jumlah (94,026,781,276) 

   
--  (94,026,781,276) 

 
 (94,026,781,276) 

  
  

   
    

 
   

Beban Langsung   
   

    
 

   

 
Gaji dan Upah (4,323,835,267) (7,224,976,677) (5,441,260,583) (979,304,221) (7,086,855,582) (11,548,811,945) (5,441,260,583) (979,304,221) (7,086,855,582) 

 
Penyusutan  (5,593,534,934) (1,656,842,141) (7,855,152,776) (1,872,737,134) (1,267,961,433) (7,250,377,075) (7,855,152,776) (1,872,737,134) (1,872,737,134) 

 
Pemeliharaan (2,060,516,322) (10,380,916,570) (2,060,516,322) 

 (12,253,653,704) (12,441,432,892) 
 

 (12,441,432,892) 

 
Jasa Profesional (438,072,703) (2,262,196,458) (438,072,703) 

 (2,262,196,458) (2,700,269,161) 
 

 (2,700,269,161) 

 
Telepon, Listrik dan Air (1,732,402,845) (3,385,396,428) (1,732,402,845) 

 (3,385,396,428) (5,117,799,273) 
 

 (5,117,799,273) 

 
Perjalanan dan Survey (162,155,093) (337,820,178) (162,155,093) 

    (337,820,178) (499,975,271) 
 

 (499,975,271) 

 
Kantor Unit (331,692,742) (1,027,132,790) (899,782,883) 

 (459,042,649) (1,358,825,532) (666,401,939)  (692,423,593) 

 
Alat Kerja dan Operasi (59,681,664) (940,466,327) (59,681,674) 

 (940,466,317) (1,000,147,991) 
 

 (1,000,147,991) 

 
Jasa Konsultasi Pembangunan   (42,954,546) 

  (42,954,546) (42,954,546) 
 

 (42,954,546) 

 
Lain-lain (1,457,420,962) (95,720,057) (922,251,569) 

    (630,889,450) (1,553,141,019) (922,251,569)  (630,889,450) 

 
Jumlah (16,159,312,532) (27,354,422,172) 

  
(28,667,236,745) (43,513,734,704) 

 
 (32.085.484.893) 

Jumlah (110,186,093,808) (27,354,422,172) 
  

(28,667,236,745) (137,540,515,980) 
 

 (126,148,226,169) 

   Sumber : Departemen Akuntansi dan Pajak, diolah 
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Dengan adanya perubahan peraturan, seperti yang telah dikatakan sebelumnya 

bahwa seluruh penghasilan yang dikenakan PPh Final dikoreksi negatif maka seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut juga harus dikoreksi positif. 

Dengan kata lain seluruh penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak boleh boleh diakui 

secara pajak, maka beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut juga 

tidak boleh diakui. 

 Jika dilihat dari rekonsiliasi atau koreksi fiskal beban langsung PT XYZ pada beban 

pokok tanah menggunakan UU No/36 tahun 2008 maka beban sebesar Rp.94.026.781.276 

harus dikoreksi positif. Beban langsung yang terdiri dari pemeliharaan, jasa profesional, 

telepon, listrik dan air, perjalanan dan survey, alat kerja dan operasi seluruhnya dikoreksi 

positif karena seluruh beban langsung tersebut berhubungan dengan pendapatan atas usaha 

real estat. Apabila tidak terjadi perubahan aturan atau sesuai UU No.17 tahun 2000, maka 

pada beban pokok atas tanah tidak dilakukan koreksi postif, selain itu beban langsung yang 

terdiri dari pemeliharaan, jasa profesional, telepon, listrik dan air, perjalanan dan survey, alat 

kerja dan operasi seluruhnya juga tidak dilakukan koreksi positif. Beban langsung pada gaji 

dan upah dikoreksi positif sebesar Rp.5.441.260.583 karena didalamnya terdapat beban gaji 

pegawai yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan real estat, selain itu ada pula 

beban seperti bonus, dana sosial pegawai dan beban pegawai lain-lain didalamnya yang 

dikoreksi positif karena beban tersebut tidak diakui secara pajak atau sesuai bab II disebut 

beda tetap/permanen. Koreksi pada beban gaji dan upah terjadi karena perusahaan membuat 

anggaran untuk bonus, anggaran tersebut akhirnya dikoreksi positif sedangkan realisasi atas 

bonus tersebut dikoreksi negatif.  
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 Untuk beban langsung kantor unit terdapat koreksi fiskal positif sebesar 

Rp.899.782.883 karena didalam beban kantor unit tersebut terdapat beban seperti alat tulis, 

biaya rapat, foto copy dan lain-lain yang berhubungan dengan pendapatan real estat selain 

itu ada pula beban atas jamuan tamu. Beban jamuan tamu yang terdapat didalam beban 

kantor unit sepenuhnya dikoreksi positif karena beban tersebut tidak termasuk kedalam 

beban yang dapat dikurangkan menurut perpajakan atau merupakan beda tetap/permanen. 

Jika tidak terjadi perubahan aturan koreksi positif pada beban kantor unit sebesar 

Rp.666.401.939 terjadi karena perusahaan membebankan jamuan tamu. Beban lain-lain 

dikoreksi sepenuhnya negatif karena pajak tidak mengakui adanya beban lain-lain. Beban 

penyusutan dikoreksi fiskal disesuaikan sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

 Selain beban langsung rekonsiliasi fiskal juga dilakukan pada beban usaha dan 

penghasilan (beban) lain-lain PT XYZ. Sama halnya pada saat melakukan rekonsiliasi atau 

koreksi fiskal pada beban langsung dan pendapatan usaha, beban usaha dan penghasilan 

(beban) lain-lain dikoreksi negatif jika pendapatan tersebut bersifat final dan beban harus 

dikoreksi positif jika beban tersebut berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final 

atau beban tersebut merupakan beban yang tidak dapat diakui menurut pajak. 

 Berikut rekonsiliasi atau koreksi fiskal dari beban usaha dan penghasilan (beban) 

lain-lain PT XYZ. 
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 Tabel 4.6 : Koreksi Fiskal Beban Usaha  
Beban Usaha UU No.36 tahun 2008 UU No.17 tahun 2000 

  
R/L Komersil koreksi R/L R/L koreksi R/L 

  
Final Non Final Positif  Negatif  Fiskal Komersil Positif  Negatif  Fiskal 

Beban Penjualan             
 

    

 
Promosi dan Penjualan (8,355,625,799) (137,110,194) (8,355,625,799)   (137,110,194) (8,492,735,993) --    (8,492,735,993) 

  
            

 
    

Beban Umum dan Administrasi             
 

    

 
Gaji dan Upah (43,140,825,449)   (43,140,825,449)   --  (43,140,825,449) 

 
  (43,140,825,449) 

 
Representasi (2,076,558,126) (189,235,527) (2,175,628,816)   (90,164,837) (2,265,793,653) (2,175,628,816)   (90,164,837) 

 
Manfaat Karyawan  (4,330,768,293) (745,037,509) (5,075,805,802) (1,063,172,366) (1,063,172,366) (5,075,805,802) (5,075,805,802) (1,063,172,366) (1,063,172,366) 

 
Jasa Profesional (4,776,607,575) (198,794,700) (4,776,607,575)   (198,794,700) (4,975,402,275) 

 
  (4,975,402,275) 

 
Penyusutan  (2,384,492,170)   (2,757,758,048)   (373,265,878)  (2,384,492,170) (2,384,492,170)   --  

 
Pajak Bumi dan Bangunan (2,527,251,609) (1,249,332,984) (2,527,251,609)   (1,249,332,984) (3,776,584,593) 

 
  (3,776,584,593) 

 
Transportasi dan Perjalanan Dinas (1,234,547,759) (83,895,851) (1,234,547,759)   (83,895,851) (1,318,443,610) 

 
  (1,318,443,610) 

 
Pemeliharaan (851,382,996) (115,065,758) (851,382,996)   (115,065,758) (966,448,754) 

 
  (966,448,754) 

 
Kantor (690,395,687) (39,094,740) (690,395,687)   (39,094,740) (729,490,427) 

 
  (729,490,427) 

 
Telepon, Listrik dan Air (691,203,405) (44,596,049) (691,203,405)   (44,596,049) (735,799,454) 

 
  (735,799,454) 

 
Pendidikan dan Pelatihan (799,854,365) (56,302,604) (799,854,365)   (56,302,604) (856,156,969) 

 
  (856,156,969) 

 
Kenikmatan Karyawan (816,063,944) (274,315,577) (821,693,576)   (268,685,945) (1,090,379,521) (14,982,905)   (1,075,396,616) 

 
Lain-lain (932,545,188) (22,359,376) (475,892,036)   (17,652,224) (954,904,564) (937,252,340)   (17,652,224) 

 
Jumlah (65,252,496,566) (3,018,030,675)     (3,600,023,936) (68,270,527,241) 

 
  (58,745,573,574) 

Jumlah (73,608,122,365) (3,155,140,869) 
  

(3,737,134,130) (76,763,263,234) 
 

-- (67,238,273,576) 

   Sumber : Departemen Akuntansi, diolah 
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Koreksi positif pada beban penjualan untuk promosi dan penjualan sebesar 

Rp.8.355.625.799 karena didalamnya terdapat promosi untuk penjualan tanah yang bersifat 

final, sedangkan sebesar Rp.137.110.194 yang dapat diakui sebagai beban promosi dan 

penjualan menurut pajak digunakan untuk beban promosi penjualan dan media cetak untuk 

penghasilan selain tanah yang tidak dikenakan PPh Final.  

Pada beban umum dan administrasi, gaji dan upah sebesar Rp.43.140.825.449 

sepenuhnya dikoreksi positif karena gaji dan upah tersebut dibebankan untuk penghasilan 

yang dikenakan PPh Final. Beban representasi yang diakui menurut pajak hanya sebesar 

Rp.90.164.837, sisanya dikoreksi positif karena beban representasi didalamnya terdapat 

representasi direksi, sumbangan dan jamuan tamu yang tidak boleh diakui beban menurut 

peraturan perpajakan. Beban Jasa Profesional sebesar Rp.4.776.607.575 dikoreksi positif 

karena merupakan beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan 

PPh Final. Penyusutan dikoreksi karena adanya perbedaan perhitungan antara perusahaan 

dengan pajak. Beban pajak bumi dan bangunan, transportasi dan perjalanan dinas, 

pemeliharaan, kantor, telepon, listrik dan air serta pendidikan dan pelatihan dikoreksi 

sehubungan dengan beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang 

dikenakan PPh Final. 

Koreksi positif pada beban kenikmatan karyawan terjadi karena dalam beban 

kenikmatan karyawan terdapat beban peghargaan karyawan, pembinaan rohani pegawai, 

penghargaan karyawan dan tunjangan pemeliharaan karyawan yang tidak boleh diakui 

sebagai beban menurut peraturan perpajakan. Beban lain-lain dikoreksi positif karena 

didalamnya terdapat beban rupa-rupa yang menurut peraturan perpajakan tidak boleh 

dibebankan. 
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Setelah melakukan analisa pada rekonsiliasi fiskal pada PT XYZ penulis menyimpulkan 

bahwa dalam rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT XYZ koreksi fiskal pada laporan 

keuangan yang terkena perubahan peraturan terjadi karena beberapa hal, antara lain: 

a) Pendapatan dikoreksi fiskal negatif karena merupakan pendapatan yang dikenakan 

pajak penghasilan Final. 

b) Pendapatan di koreksi fiskal negatif karena pendapatan tersebut bukan merupakan 

objek pajak 

c) Beban dalam Harga Pokok Penjualan dan Beban Langsung di koreksi positif karena 

berhubungan langsung dengan penghasilan yang dikenakan PPh final, dimana beban 

tersebut harus dilakukan koreksi. 

d) Penyusutan menurut perusahaan tidak sesuai dengan beban penyusutan sesuai 

menurut perpajakan. 

e) Beban-beban yang tidak boleh diakui menurut perpajakan dilakukan koreksi positif. 

 

4.4.2 Perbandingan Beban Pajak Secara Nominal 

Untuk menganalisis pengaruh perubahan pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan 

hak atas tanah dan bangunan terhadap kewajiban PPh Badan PT XYZ dengan adanya 

perubahan perlakuan PPh atas penghasilan yang diterima dari usaha real estat, penulis 

mencoba membandingkan perhitungan pada saat penghasilan dari usaha real estat dikenakan 

PPh dengan tarif final dan pada saat penghasilan usaha jasa konstruksi dikenakan PPh 

dengan tarif umum atau tidak final. 

Perhitungan  dilakukan untuk tahun pajak 2009, dimana pada tahun 2009 Pajak 

Penghasilan untuk usaha real estat telah dikenakan PPh Final. Perbandingan dilakukan 
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dengan merubah perhitungan pajak penghasilan final menjadi tarif umum untuk melihat 

perbedaan beban pajak antara sebelum dan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2). 

Berikut merupakan laba rugi PT XYZ karena adanya perubahan dan jika tidak ada 

perubahan pada tahun 2009. Dari laba rugi komersil yang telah direkonsiliasi atau dikoreksi 

fiskal maka didapatkan laba rugi fiskal yang akan digunakan untuk memperhitungkan pajak 

penghasilan terutang. 
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Tabel 4.7 : Laba Rugi Fiskal Tahun 2009 

  
UU No.36 2008 UU No.17 tahun 2000 

  
R/L koreksi  

R/L Fiskal 
R/L koreksi  

R/L Fiskal 

  
Komersil Positif  Negatif  Komersil Positif  Negatif  

  
FINAL  NON FINAL 

  
    

  
  

  
  

   
  

   
  

PENDAPATAN USAHA 269,252,914,500  19,367,643,483  
 

 269,252,914,500 19,367,643,483  288,620,557,983     17,415,198,579 269,566,722,888  

  
  

   
  

   
  

BEBAN POKOK (94,026,781,276) 
 

 94,026,781,276 
 

--  (94,026,781,276) 
  

(94,026,781,276) 

BEBAN LANGSUNG (16,159,312,532) (27,354,422,172)  19,571,276,448  2.852.041.355  (28,667,236,745) (43,513,734,704)  14.885.066.876   2.852.041.355 (32.085.484.893) 

BEBAN POKOK DAN BEBAN LANGSUNG (110,186,093,808) (27,354,422,172) 
  

 (28,667,236,745) (137,540,515,980) 
  

(126,148,226,169) 

  
  

   
  

   
  

LABA KOTOR 159,066,820,692  (7,986,778,689) 
  

(9,299,593,262) 151,080,042,003  
  

143,454,456,719  

BEBAN USAHA   
   

  
   

  

Penjualan (8,355,625,799) (137,110,194)  8,355,625,799 
 

(137,110,194) (8,492,735,993) 
  

(8,492,735,993) 

Umum dan Administrasi (65,252,496,566) (3,018,030,675)  66,018,847,122  1,063,172,366 (3,600,023,936) (68,270,527,241) 10.588.162.033   1.063.172.366 (58,745,573,574) 

Jumlah Beban Usaha (73,608,122,365) (3,155,140,869) 
  

(3,737,134,130) (76,763,263,234) 
  

(67,238,273,576) 

  
  

   
  

   
  

LABA USAHA 85,458,698,327  (11,141,919,558) 
  

(13,036,727,392) 74,316,778,769  
  

76,216,147,151 

  
  

   
  

   
  

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH 83,007,439,070  (221,262,669) 
 

(23,038,746,161) 
104,780,516,735   1,044,405,827 82,786,176,401  

 

(23,038,746,161) 
104,780,516,735  1,044,405,827  

  
  

   
  

   
  

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 168,466,137,397  (11,363,182,227) 
  

(11,992,321,565) 157,102,955,170  
 

  77,260,552,978 

PPh terutang 28% 
   

 -- 
   

21,632,954,883 

           

           

           

PPh pasal 25 terhutang setahun 
    

(11,992,321,565) 
   

21,632,954,883 

PPh pasal 25 terhutang sebulan 
        

1,802,746,240  
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Sumber : PT XYZ, diolah 

  

Dilihat dari laba rugi atas adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan baru 

No.36 tahun 2008 dimana Undang-Undang sebelumnya No.17 tahun 2000 terlihat 

perbedaan yang signifikan atas pajak penghasilan terutang PT XYZ. Akibat adanya 

perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Maka Pajak Penghasilan terutang PT XYZ 

pada tahun 2009 menjadi NIHIL sedangkan jika tidak terjadi perubahan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan maka PPh Terutang PT XYZ adalah sebesar Rp21.632.954.883. Hal ini 

disebabkan besarnya penghasilan real estat yang dikoreksi fiskal negatif karena merupakan 

penghasilan yang dikenakan PPh Final yang pada akhirnya membuat laba sebelum pajak 

menjadi negatif. Walaupun PPh terutang perusahaan nihil tetapi perusahaan tetap memiliki 

kewajiban pajak yaitu PPh Final. PPh Final perusahaan sebesar Rp.14.434.217.249, tarif 5% 

untuk PPh Final atas usaha real estat dan tarif 10% atas sewa dan PPh Final jika tidak ada 

perubahan Undang-Undang sebesar Rp.1.941.278.838 dengan tarif 10% atas sewa. Jika 

dilihat dari total pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan maka terdapat selisih 

Rp9.140.026.472 (Rp23.574.243.721- Rp14.434.217.249). Dari data tersebut dapat 

dikatakan bahwa perusahaan mengalami keuntungan karena total yang dibayarkan lebih 

kecil akibat adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 : Perbandingan Nominal 

 UU No.36 Tahun 2008 UU No.17 Tahun 2000 

Laba Fiskal Rp(11.992.321.565) Rp77.260.552.978 

PPh Terutang NIHIL Rp21.632.954.883 

PPh Final   

5% x 249.858.768.220 Rp12.492.938.411 -- 

10% x 19.412.788.380 Rp1.941.278.838 Rp1.941.278.838 

Total Pajak Rp14.434.217.249 Rp23.574.243.721 

Selisih Rp9.140.026.472  
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4.4.3     Perbandingan Beban Pajak Berdasarkan Presentase Penghasilan Neto 

Penurunan beban pajak penghasilan PT XYZ disebabkan beberapa hal berikut: 

1. Pada saat penerapan PPh tidak final, perhitungan pajak didasarkan atas penghasilan neto 

dikalikan tarif progresif. Penghitungan dengan penghasilan neto secara aktual akan 

menghasilkan profit margin sebesar 29% (dua puluh sembilan persen). Perhitungan profit 

margin sebesar 29% berasal dari: 

Profit margin: laba sebelum pajak penghasilan  =  77.260.552.978 

                        Pendapatan                  270.611.128.715 

  

2. Pada saat penerapan final, penghitungan pajak didasarkan atas penghasilan bruto 

dikalikan tarif final sebesar 5% (lima persen). Dengan tarif pajak 5% dikalikan 

penghasilan bruto, PT XYZ seolah-olah memiliki profit margin sebesar 17,86% diperoleh 

dari: 

Tarif PPh Final x Penghasilan Bruto = Tarif Umum x Penghasilan Neto 

5% x Penghasilan Bruto = 28% x Penghasilan Neto 

Penghasilan Neto = [ (5% ÷ 28%) x 100% ] x Penghasilan Bruto 

Penghasilan Neto = 17,86% x Penghasilan Bruto 

 Penghasilan neto yang merupakan dasar pengenaan PPh tidak final merupakan 

penghasilan usaha bersih dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut 

peraturan perpajakan yang berlaku, yang berarti sama dengan pengertian profit margin. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, tarif sebesar 5% yang dikenakan dari penghasilan bruto 

usaha real estat yang dikenakan tarif final akan sama dengan pengenaan tarif progresif 
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pasal 17 UU No.36 tahun 2008, yaitu 28% terhadap penghasilan neto sebesar 17,86% 

pada pengenaan PPh yang tidak bersifat final. 

 Dengan kata lain, wajib pajak akan membayar PPh yang sama besar baik pada saat 

dikenakan PPh yang bersifat final maupun pada saat dikenakan PPh yang tidak bersifat 

final ketika profit margin dari usaha real estat tersebut sebesar 17,86% (tujuh belas koma 

delapan puluh enam persen). Pada saat wajib pajak memperoleh profit margin diatas 

17,86% (tujuh belas koma delapan puluh enam persen), maka pengenaan PPh yang 

bersifat final akan memberikan pengaruh pembayaran PPh yang lebih kecil bagi wajib 

pajak, begitu pula sebaliknya apabila wajib pajak memperoleh profit margin dibawah 

17,86% (tujuh belas koma delapan puluh enam persen) maka pengenaan PPh yang 

bersifat final akan memberikan pengaruh pembayaran PPh yang lebih besar bagi wajib 

pajak. 

 PT XYZ memiliki profit margin diatas 17,86% (tujuh belas koma delapan puluh enam 

persen) yaitu sebesar 29% (dua puluh sembilan persen). Hal inilah yang menyebabkan 

pajak terutang PT XYZ ketika penghasilan dari usaha real estat dikenakan PPh Final 

lebih kecil bahkan NIHIL jika dibandingkan pada saat penghasilan dari usaha real estat 

dikenakan PPh Final. Hal ini juga yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar pada akhir tahun pada saat penghasilan dari usaha real estat dikenakan PPh Final 

sebesar Rp14.434.217.249lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus 

dibayar pada akhir tahun pada saat penghasilan usaha jasa real estat dikenakan PPh tidak 

Final yaitu sebesar Rp23.574.243.721 

 Dengan berkurangnya pajak yang masih harus dibayar PT XYZ pada saat penghasilan 

dari usaha real estat dikenakan PPh Final akan mempengaruhi posisi kas PT XYZ, yaitu 
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akan mengurangi arus kas yang harus keluar dari PT XYZ karena perusahan membayar 

pajak dengan jumlah yang lebih kecil. 

 

4.5 Analisis Permasalahan Perpajakan Yang Pada PT XYZ Akibat Perubahan  

 Pajak Penghasilan (PPh) Atas Usaha Real Estat 

 Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada usaha real estat yang terdapat 

dalam UU No.36 tahun 2008 menyebabkan penghasilan atas usaha real estat dikenakan tarif 

final. Perubahan pengenaan tarif pajak tersebut tentu saja menimbulkan berbagai 

permasalahan yang timbul. Permasalahan terdapat dalam administrasi perpajakan. Terdapat 

berbagai permasalahan administrasi akibat adanya perubahan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan No.36 tahun 2008 ini, contohnya seperti:  

a. Surat Setoran Pajak (SSP) 

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran 

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan. Pada saat terjadinya perubahan Undang-Undang PPh yang menyebabkan 

penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan PPh final tidak ada 

peraturan yang menjelaskan apakah SSP harus dibuat persatu konsumen atau dibuat untuk 

keseluruhan. Tidak adanya peraturan tersebut membuat PT XYZ pada awal perubahan 

Undang-Undang PPh yaitu tahun 2009 melakukan pembuatan SSP secara keseluruhan 

dalam setiap bulannya, jadi seluruh pendapatan dari berbagai konsumen hanya dibuatkan 

dalam satu SSP. Masalah kemudian timbul ketika konsumen ingin membuat sertifikasi atas 

tanah atau bangunan yang telah dibelinya, hal ini dikarenakan ketika seseorang ingin 
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membuat sertifikasi atas tanah atau bangunan yang mereka beli ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah bukti dari surat setoran pajak yang digunakan 

sebagai bukti bahwa konsumen telah melakukan pembayaran pajak untuk pembelian tanah 

atau bangunan tersebut. 

b. Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan (SKB) 

Bagi wajib pajak badan, termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang: 

1. Melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari 

2009 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, 

kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan 

2. Penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah 

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang 

bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi. 

Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang memenuhi 

ketentuan sebagaimana disebut diatas tidak dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dan Pengalihan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang 

dibuktikan dengan surat keterangan bebas pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat 

final. 

SKB menjadi permasalahan karena pada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: 

SE-80/PJ/2009 (lihat lampiran III) mewajibkan beberapa hal yang harus dicantumkan 

dalam permohonan SKB diantaranya: 
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a) NPWP pembeli wajib dicantumkan dalam permohonan SKB, kecuali 

berdasarkan ketentuan perpajakan pembeli tersebut tidak memiliki NPWP; 

b) Nama pembeli yang tercantum dalam permohonan SKB adalah pembeli yang 

tercantum dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB); 

c) Dalam terjadi perubahan PPJB sehingga WP badan real estat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari perubahan PPJB tersebut, maka SKB hanya dapat 

diterbitkan apabila WP Badan real estat dapat membuktikan bahwa penghasilan 

dari perubahan PPJB tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak 

Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi. 

Menurut peraturan hanya dibutuhkan 3 hal tersebut tetapi pada kenyataanya dalam 

melakukan permohonan SKB dibutuhkan beberapa hal lain yang harus dicantumkan seperti 

contohnya berita acara. Dengan adanya persyaratan lain yang harus dicantumkan juga dalam 

permohonan SKB pada akhirnya menyulitkan PT XYZ untuk melakukan permohonan SKB. 

Kesulitan muncul ketika konsumen membeli tanah dan/atau bangunan tersebut jauh 

beberapa tahun yang lalu sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan yang 

baru. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mencari arsip dari berita acara yang dibutuhkan 

untuk dijadikan syarat permohonan SKB. 

 

4.6 Keuntungan dan Kerugian Dalam Pengenaan PPh Final 

Dengan adanya Undang-Undang tentang pajak penghasilan baru yaitu Undang-

Undang No.36 tahun 2008 pengganti Undang-Undang No.17 tahun 2000 yang menyebabkan 

penghasilan dari usaha real estat dikenakan PPh Final maka terdapat keuntungan dan 
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kerugian. Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian Akuntansi dan Pajak PT XYZ, 

pengenaan PPh Final atas penghasilan dari usaha real estat lebih banyak  memberikan 

keuntungan dari pada kerugian jika dibandingkan dengan pengenaan PPh tidak final. Berikut 

ini adalah uraian mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh: 

Keuntungan dalam pengenaan PPh Final: 

1. Kemudahan dan efisien dalam melakukan perhitungan PPh terutang 

Dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui cara perhitungan PPh Final dan PPh 

tidak final dapat terjadi perbedaan yang kontras. Dalam perhitungan PPh tidak final, 

beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan harus dilakukan 

dengan mengalikan tarif progresif dengan laba usaha menurut fiskal. Sementara, 

untuk menghitung beban pajak penghasilan dengan menggunakan peraturan baru 

yaitu PPh Final maka untuk mendapatkan jumlah PPh terutang hanya dengan 

mengalikan pendapatan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/banguan 

dengan tarif Final yaitu 5% (lima persen). Oleh karena itu perhitungan PPh Final 

menjadi lebih mudah dan tidak rumit karena tidak membutuhkan perhitungan dari 

unsur lainnya seperti tidak lagi diharuskan mencari laba usaha untuk dikalikan tarif 

pajak penghasilan. 

2. Perusahaan tidak harus diberatkan dengan cicilan PPh pasal25. Jika dilihat dalam 

analisis sebelumnya dimana dengan adanya perubahan UU Pajak Penghasilan maka 

total pajak penghasilan terutang PT XYZ menjadi NIHIL. Pajak penghasilan terutang 

NIHIL tersebut membuat PT XYZ tidak diharuskan untuk membayar cicilan PPh 

pasal 25. Hal ini menjadi sangat menguntungkan dalam segi arus kas perusahaan 

karena seperti yang kita lihat jika tetap menggunakan UU No.17 tahun 2000 maka 
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PT XYZ memiliki kewajiban cicilan pajak sebesar Rp. 1.802.746.240 setiap 

bulannya. Sebenarnya hal tersebut memberatkan perusahaan karena setiap bulannya 

perusahaan harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk cicilan pajak 

sedangkan pada kenyataannya pendapatan pada bulan tersebut belum tentu 

mencukupi besar untuk membayar cicilan pajak tersebut. Selain itu cicilan pajak 

dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan pada tahun depan akan memiliki 

penghasilan atau income yang sama atau bahkan lebih padahal pada kenyataanya 

sulit untu mendapatkan pendapatan yang stabil atau bahkan lebih pada setiap tahun 

mendatang. Oleh karena itu dengan tidak adanya cicilan pajak maka akan sangat 

menguntungkan bagi perusahaan. 

3. Cash outflow menjadi lebih kecil 

Menyambung penjelasan sebelumnya karena tidak diharuskannya membayar cicilan 

pajak setiap bulannya maka perusahaan tidak harus mengeluarkan sejumlah uang 

setiap bulannya, hal tersebut akan mengurangi arus kas keluar perusahaan. 

 

Kelemahan dalam pengenaan PPh Final: 

Pada awal terjadinya perubahan peraturan perusahaan mengalami banyak kesulitan, 

karena banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan oleh perusahaan selain itu kelemahan 

dalam perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang usaha real estat menjadi final 

adalah masih banyaknya hal-hal yang sehubungan dengan perubahan tersebut yang belum 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Ketentuan Menteri Keuangan (KMK). 

Hal tersebut menyebabkan dalam penerapan peraturan tersebut banyak terjadi kendala atau 
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masalah yang dihadapi perusahaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni dalam 

hal pembuatan SSP ataupun dalamhal ketentuan untuk mengajukan SKB. 

Secara garis besar pengenaan PPh Final atas penghasilan jasa konstruksi sangat 

menguntungkan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, perusahaan sangat 

merasa diuntungkan dengan adanya perubahaan peraturan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan tersebut. 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan diterapkannya pajak 

penghasilan real estat menjadi objek PPh Final maka memberikan keuntungan bagi 

Perusahaan karena Total Pajak Penghasilan yang dibayarkan mengalami penurunan 

Rp9.140.026.472 (Rp23.574.243.721- Rp14.434.217.249). Dengan penurunan tersebut dapat 

dikatakan arus kas keluar atau kas outflow perusahaan turun atau lebih kecil sebesar 

Rp9.140.026.472. Selain itu perusahan juga tidak diharuskan membayar cicilan pajak 

sebesar Rp. 1.802.746.240 setiap bulannya maka sejumlah uang tersebut pada akhirnya dapat 

dialokasikan oleh perusahaan untuk memberikan insentif kepada karyawan yang memiliki 

kinerja baik, sehingga dengan adanya insentif tersebut karyawan akan semakin giat dan 

tekun dalam bekerja. Dengan hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan 

yang akan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan analisis dan pembahasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1.  Penghasilan yang diterima dari usaha real estat yang dilakukan PT XYZ selama 

tahun 2009 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 dikenakan tarif final 

sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

karena perusahaan tidak melakukan jual beli rumah sederhana dan rumah susun 

sederhana. 

 

2. PT XYZ memiliki profit margin diatas 17,86% (tujuh belas koma delapan puluh 

enam persen). Hal inilah yang menyebabkan pajak terutang PT XYZ ketika 

penghasilan dari usaha real estat dikenakan PPh Final lebih kecil bahkan NIHIL. PPh 

Final yang dibayarkan PT XYZ pada tahun 2009 sebesar Rp14.434.217.249 lebih 

kecil dibandingkan jika tidak terjadi perubahan Undang-Undang yaitu sebesar 

Rp23.574.243.721.  

 

3. Terdapat berbagai permasalahan administrasi akibat adanya perubahan Undang-

Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, antara lain: 

a. Surat Setoran Pajak (SSP) 

b. Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan (SKB) 
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4. Keuntungan dalam pengenaan PPh Final adalah : 

1. Kemudahan dan efisien dalam melakukan perhitungan PPh terutang. 

2. Perusahaan tidak harus diberatkan dengan cicilan PPh pasal25. 

3. Cash outflow menjadi lebih kecil 

Sedangkan kelemahan dari perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada PT 

XYZ tentang usaha real estat menjadi dikenakan PPh final adalah kerumitan dalam awal 

perubahan dan banyaknya hal-hal yang sehubungan dengan perubahan tersebut yang belum 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Ketentuan Menteri Keuangan (KMK) 

yang menyebabkan masalah pada perusahaan. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan terhadap pembahasan dan kasus pada PT XYZ 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan harus tetap menjaga profit margin hal tersebut dapat dilakukan dengan 

meningkatkan pendapatan dari usaha diluar real estat atau dapat juga dilakukan 

dengan menurunkan beban yang berhubungan dengan usaha real estat. 

 

2. Perusahaan harus tetap menyimpan seluruh dokumen-dokumen dengan baik selama 

10 tahun agar ketika dokumen tersebut dibutuhkan dapat dengan mudah digunakan. 

Seperti berita acara yang dibutuhkan untuk syarat Surat Keterangan Bebas 

Pembayaran Pajak Penghasilan (SKB) jika berita acara tersebut disimpan dengan 

baik hal maka hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. 
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3. Perusahaan diharapkan tanggap dan kritis, seperti ketika terjadi permasalahan pada 

Surat Setoran Pajak dan Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan 

diharapkan perusahaan mengajukan surat ke Direktorat Jendral Pajak untuk membuat 

aturan yang jelas agar permasalahan yang terjadi pada PT XYZ tidak akan terjadi 

lagi dikemudian hari. 
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LAMPIRAN I  

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 184/PMK.03/2007  

     

TENTANG 

 

PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, 

PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, 

PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN 

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

                         

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10 ayat 

(1), ayat (1a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan 

Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; 

 

 

Mengingat : 

1. 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 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

2. 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 berakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3986);  

3. 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 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);  

4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO 

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA 

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :  

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-

Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007. 

2. Undang-undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Unda-Undang PPh adalah Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

berakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. 

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2000. 

4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang PPh. 

5. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. 

6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. 

 

Pasal 2 

 

(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 

(2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 

(lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 

(3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir. 

(5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 

(6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir. 

(8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran 

Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM 

atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. 

(9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Dampak Perubahan..., Riski Retno Andini, Ak.-IBS, 2010

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=9
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12761
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12761
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=10
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=10
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=2
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=3
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=3


 

Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. 

(10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan 

pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. 

(11) PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri 

yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, 

dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(12) PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak 

harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(13) PPn atau PPn dan PPnBM yng terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima 

belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi 

Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir. 

(15) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara 

Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(16) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) 

Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, 

harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir. 

(17) Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat 

Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis 

pajak. 

 

Pasal 3 

 

(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk 

hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. 

(2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk 

penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional 

yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

Pasal 4 

 

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

 

Pasal 5 

 

(1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana 

administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. 

(2) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai 

bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang 

atau apabila telah mendapatkan validasi. 

(3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah 

apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN). 
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Pasal 6 

 

(1) Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada 

orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau 

pemungutan. 

(2) Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan atau pegawai tetap, memberikan tanda bukti 

pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. 

 

Pasal 7 

 

(1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak tersendiri maupun yang 

ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh atau Pemungut PPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat 

(15) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak 

berakhir. 

(2) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pemungutannya 

secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya. 

(3) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) dan ayat (14) wajib melaporkan hasil 

pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. 

(4) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) yang 

melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir. 

 

Pasal 8 

 

(1) Surat Pemberitahuan Masa atau laporan hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak 

terdaftar dan/atau dikukuhkan. 

(2) Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertepatan dengan hari libur 

termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

(3) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk 

penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional 

yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

Pasal 9 

 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 

yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 

Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta 

Pajak Penghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jenderal Pajak. 

 

Pasal 10 

 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja 

sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak 

yang dimohon diangsur atau ditunda. 

(2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat 

dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran 
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keadaan di luar kekuasaannya tersebut. 

 

Pasal 11 

 

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 

tanggal diterimanya permohonan. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak 

memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. 

(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan 

jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan 

mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak. 

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. 

 

Pasal 12 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara 

pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 

 

Pasal 13 

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat 

Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian 

Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 326/KMK.03/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 14 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal  1 Januari 2008. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Desember 2007  

MENTERI KEUANGAN, 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 181/PMK.03/2007  

     

TENTANG 

 

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN 

PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN 

                         

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang : 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1b), ayat (2), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6) dan 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara 

Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan; 

 

Mengingat : 

1. 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 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, 

SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN 

SURAT PEMBERITAHUAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT 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. 

2. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak 

3. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. 

4. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak 

untuk membuat e-SPT. 
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5. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan 

menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

6. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang 

memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal 

Pajak. 

7. e-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang 

dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service 

Provider (ASP). 

8. Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) adalah perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan 

yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara 

elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. 

9. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, 

tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP 

(NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT 

Induk. 

10. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan adalah pemberitahuan perpanjangan jangka waktu 

penyampaian SPT Tahunan. 

11. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat 

Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. 

12. Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, 

memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana 

administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukan identitas 

dan status yang bersangkutan. 

 

BAB II 

BENTUK, ISI, DAN KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN 

YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SPT 

Pasal 2 

(1)  SPT meliputi: 

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan; 

b. SPT Masa Yang Terdiri dari: 

1. SPT Masa Pajak Penghasilan; 

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan 

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 

(2)  SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: 

a. formulir kertas (hardcopy); atau 

b. e-SPT 
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Pasal 3 

 

(1)  SPT Paling sedikit memuat: 

a. nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak; 

b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan 

c. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. 

(2)  SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, selain berisi data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai: 

a. jumlah peredaran usaha; 

b. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; 

c. jumlah Penghasilan Kena Pajak; 

d. jumlah pajak yang terutang; 

e. jumlah kredit pajak; 

f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; 

g. jumlah harta dan kewajiban; 

h. tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan 

i. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

(3)  SPT Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, selain berisi 

data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai : 

a. jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar; 

b. tanggal pembayaran atau penyetoran; dan 

c. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

(4) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, selain 

berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai : 

a. jumlah penyerahan; 

b. jumlah Dasar Pengenaan Pajak; 

c. jumlah Pajak Keluaran; 

d. jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; 

e. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; 

f. tanggal penyetoran; dan 

g. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

(5) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 

memuat data mengenai : 

a. jumlah Dasar Pengenaan Pajak; 

b. jumlah Pajak yang dipungut; 

c. jumlah pajak yang disetor; 

d. tanggal pemungutan; 

e. tanggal penyetoran; dan 

f. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 
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Pasal 4 

 

(1)  Suatu SPT terdiri dari SPT Induk dan Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

(2)  Ketentuan mengenai Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SPT bagi Wajib 

Pajak tertentu. 

(3)  SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

BAB III 

TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN SPT 

 

Pasal 5 

 

(1)  SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat 

diambil secara langsung di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

(2)  SPT berbentuk e-SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diambil secara 

langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yaitu dengan mengunduh format SPT atau aplikasi e-

SPT dari situs Direktorat Jenderal Pajak. 

 

BAB IV 

PENANDATANGANAN SPT 

 

Pasal 6 

 

SPT yang disampaikan wajib ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. 

 

Pasal 7 

 

(1)  Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara : 

a. tanda tangan biasa; 

b. tanda tangan stempel; atau 

c. tanda tangan elektronik atau digital. 

(2)  Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau digital mempunyai kekuatan hukum yang sama 

dengan tanda tangan biasa. 

 

BAB V 

CARA PENYAMPAIAN SPT 

 

Pasal 8 

 

(1)  Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

c. dengan cara lain. 
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(2)  Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : 

a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 

b. e-Filling melalui ASP. 

(3)  Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda penerimaan surat 

dan atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bukti Penerimaan 

Elektronik. 

(4) Bukti Pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda 

penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti 

penerimaan SPT. 

 

BAB VI 

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN 

SPT TAHUNAN 

 

Pasal 9 

 

(1)  Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah : 

a. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan 

setelah akhir Tahun Pajak; atau 

b. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak. 

(2)  Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara 

menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. 

 

Pasal 10 

 

(1)  Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan 

dalam bentuk formulir kertas (hardcofy) atau dalam bentuk data elektronik. 

(2)  Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari aplikasi yang dibuat oleh Direktur 

Jenderal Pajak. 

 

Pasal 11 

 

(1)  Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan 

Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri: 

a. penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu 

penyampaiannya diperpanjang; 

b. laporan keuangan sementara; dan 

c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. 

(2)  Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib 

Pajak. 

(3)  Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, 

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. 
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Pasal 12 

 

(1)  Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

c. dengan cara lain. 

(2)  Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 

b. e-Filling melalui ASP. 

(3)  Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diberikan tanda penerimaan surat dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. 

(4) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda 

penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti 

penerimaan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. 

 

Pasal 13 

 

(1)  Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 dianggap bukan merupakan 

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. 

(2)  Apabila Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT 

Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada 

Wajib Pajak. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 14 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai: 

a. bentuk, isi, dan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT; 

b. bentuk dan isi SPT untuk Wajib Pajak tertentu; 

c. tempat dan cara lain pengambilan SPT; 

d. tata cara pengisian SPT; 

e. tata cara penandatanganan SPT; dan 

f. tata cara penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, diatur dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak. 

Pasal 15 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. 
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LAMPIRAN III 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR : SE - 80/PJ/2009 

 

TENTANG 

 

PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN 

DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU 

DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK 

ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

 

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh 

Final) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (WP real estat), dengan ini 

disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pembayaran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh WP real estat dilakukan 

: 

a. paling lama 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran, dalam hal 

pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara 

angsuran; 

b. sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal jumlah 

seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kurang dari jumlah bruto nilai 

pengalihan hak. 

2. Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b adalah nilai yang tertinggi antara 

nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang 

bersangkutan pada saat ditandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang 

atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pejabat yang berwenang. 

3. Dalam hal pembayaran atau angsuran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan 

sebelum 1 Januari 2009 dan penjualan atas pengalihan tersebut belum diakui sebagai penghasilan 

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tersebut sampai dengan 31 Desember 2008 maka PPh Final 

atas pembayaran atau angsuran tersebut harus dibayar sebelum akta, keputusan, perjanjian, 

kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang. 

4. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan di cabang maka pembayaran PPh 

dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan tersebut dapat dilakukan oleh cabang. Namun seluruh pembayaran PPh atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dicabang harus 

dikonsolidasi oleh pusat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. 

5. Dalam hal terdapat dua atau lebih Wajib Pajak bekerja sama membentuk Kerja Sama Operasi 

(KSO)/Joint Operation (JO) melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan maka PPh Final 

atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dibayar oleh masing-masing anggota KSO sesuai 

dengan bagian penghasilan yang diterima masing-masing anggota KSO. 

6. Dalam hal PPh Final sebagaimana dimaksud dalam butir 5 telah dibayar dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak (SSP) atas nama KSO atau salah satu anggota KSO maka SSP tersebut 

dipindahbukukan ke masing-masing anggota KSO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterima 

masing-masing anggota KSO. 
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7. Atas pelaksanaan aturan peralihan Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan 

Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditegaskan hal-hal sebagai berikut : 

a. Surat Keterangan Bebas (SKB) pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final dapat 

diterbitkan kepada Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan (WP Badan real estat) apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut :  

1) pengalihan hak (penjualan) atas tanah dan/atau bangunan dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2009; 

2) penghasilan atas pengalihan hak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah 

dilunasi; 

3) permohonan diajukan oleh WP Badan real estat yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan disertai lampiran berupa daftar tanah dan/atau bangunan sesuai format yang ditetapkan yang 

diisi dengan lengkap meliputi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli tanah dan/atau 

bangunan. 

b. Sehubungan dengan nama dan NPWP pembeli yang tercantum dalam SKB sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, ditegaskan bahwa :  

1) NPWP pembeli wajib dicantumkan dalam permohonan SKB, kecuali berdasarkan ketentuan 

perpajakan pembeli tersebut tidak wajib memiliki NPWP; 

2) nama pembeli yang tercantum dalam permohonan SKB adalah pembeli yang tercantum dalam 

Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB); 

3) dalam hal terjadi perubahan PPJB sehingga WP Badan real estat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari perubahan PPJB tersebut, maka SKB hanya dapat diterbitkan apabila WP Badan real 

estat dapat membuktikan bahwa penghasilan dari perubahan PPJB tersebut telah dilaporkan dalam 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak 

Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi. 

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 27 Agustus 2009 

Direktur Jenderal, 

 

ttd. 

 

Mochamad Tjiptardjo 

NIP 060044911 

 

 

tembusan : 

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 

2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 

3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan; 

4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan; 

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; 

6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
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