Buku Panduan Perpajakan Bendahara Pemerintah
BAB I

BENDAHARA DAN KEWAJIBAN PAJAKNYA
Definisi Bendahara
Istilah bendahara secara umum dikenal sebagai orang yang
memegang uang baik di perusahaan swasta, sebuah organisasi,
maupun di instansi-instansi pemerintah. Bendahara yang dimaksud
dalam buku ini adalah bendaharawan pemerintah. Sesuai pasal 1 ayat
14 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004;
Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk
dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang negara/daerah. Sedangkan bendahara pengeluaran adalah
orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja negara/ daerah dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja
kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah.
Bendahara pemerintah yang memiliki tugas melakukan pemotongan
dan pemungutan pajak meliputi :
1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga
negara lainnya yang mengeluarkan dana yang berasal dari
APBN/APBD;
2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan
mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat
Perintah Membayar (SPM) yang diberi delegasi oleh KPA, untuk
pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS).
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Kewajiban ber-NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak. Bendahara Pemerintah adalah Wajib Pajak
yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, maka NPWP
bagi bendahara pemerintah merupakan identitas bendahara sebagai
Wajib Pajak dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak. Bendaharawan pemerintah yang
telah memperoleh penunjukan dari menteri/ Ketua Lembaga/
gubernur/Walikota/Bupati diwajibkan mendaftarkan diri ke Direktorat
Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai domisili
bendahara untuk mendapatkan NPWP.
Penggantian bendahara, tidak perlu dilakukan perubahan NPWP atau
pembuatan NPWP baru. Bendahara pengganti tersebut cukup
melaporkan secara tertulis tentang penggantiannya dengan
melampirkan foto copy Keputusan penggantian bendahara dan foto
copy identitas diri.
Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan
organisasi (perubahan organisasi yang mengakibatkan nama unit
organisasinya berubah). Bendahara diwajibkan melapor kepada kepala
KPP Pratama setempat guna penghapusan NPWP lama yang kemudian
diganti dengan NPWP baru, sesuai nama instansi yang baru akibat
reorganisasi.

Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak
Jenis pajak jika dikelompokan berdasarkan pada siapa yang
memungutnya atau mengelolanya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat
dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat
sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak pusat
diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai/Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Meterai. Sedangkan Pajak daerah diantaranya adalah pajak hiburan,
pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir serta beberapa jenis pajak
daerah lainnya. Yang dimaksud dengan kewajiban perpajakan
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bendahara adalah berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan
pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan
Pajak Penjualan barang Mewah.
Sistem withholding adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan
kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong
pajak. Salah satu contoh dari sistem witholding ini adalah kewajiban
pemotongan
dan
pemungutan
pajak
para
bendahara
pemerintah. Setelah melakukan kewajiban pemotongan pajak,
bendahara melakukan penyetoran uang pajak ke kas negara dan
melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan
formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Bukti potong PPh juga harus
dibuat oleh bendahara pengeluaran atas pajak yang telah
dipotongnya.
Saat bendaharawan pemerintah melakukan pembayaran atas belanja
barang atau jasa sejumlah tertentu kepada para rekanan, saat itulah
muncul kewajiban perpajakan yang harus dilakukan yaitu diantaranya :

JENIS PEMBAYARAN

JENIS PAJAK

a. Imbalan kerja (gaji, upah, pemotongan PPh pasal 21/26
honor, hadiah)
b. Persewaan tanah dan atau pemotongan PPh pasal 4(2),
bangunan
pemungutan PPN
c. Persewaan
aset
tetap pemotongan PPh pasal 23/26,
lainnya (selain tanah dan pemungutan PPN
atau bangunan)
d. Jasa (selain jasa konstruksi)

pemotongan PPh pasal 23/26,
pemungutan PPN

e. Jasa Konstruksi

pemotongan PPh pasal 4(2),
pemungutan PPN

f. Belanja Barang

Pemungutan PPh pasal 22, PPN
dan PPnBM
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Kewajiban Penyetoran
Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan formulir Surat
Setoran Pajak (SSP). Setelah diisi lengkap isian-isian dalam SSP, Uang
pajak disetorkan ke kas negara yaitu bank persepsi atau kantor
pos. Surat Setoran Pajak dianggap sah apabila telah divalidasi dengan
Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).
NO

PAJAK

PENYETORAN PALING LAMA

SANKSI
ADMINISTRASI

1.

PPh pasal
21/26

Tanggal 10 bulan berikutnya

Bunga 2%

2.

PPh pasal 22

Tanggal yg sama dengan
pelaksanaan pembayaran ke pihak
rekanan

Bunga 2%

3.

PPh pasal
23/26

Tanggal 10 bulan berikutnya

Bunga 2%

4.

PPh pasal 4
ayat (2)

Tanggal 10 bulan berikutnya

Bunga 2%

5.

PPN

a. Paling lambat 7 hari setelah
berakhirnya bulan terjadinya
pembayaran tagihan

Bunga 2%

b. Untuk Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar
sebagai Pemungut PPN, harus
disetor pada hari yang sama
dengan pelaksanaan
pembayaran kepada
Pengusaha Kena Pajak
Rekanan Pemerintah melalui
KPPN.
Keterangan : Jika 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.
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Kewajiban Pelaporan
Pelaporan pajak menggunakan formulir Surat Pemberitahuan
(SPT) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana
bendahara terdaftar. Khusus untuk bendahara pemerintah batas
waktu pelaporan SPT masa adalah berikut :
NO

PAJAK

PELAPORAN PALING
LAMA

SANKSI
ADMINISTRASI

1.

SPT Masa PPh
pasal 21/26

Tanggal 20 bulan
berikutnya

Denda
Rp.100.000

2.

SPT Masa PPh
pasal 22

14 hari setelah masa
pajak berakhir

Denda
Rp.100.000

3.

SPT Masa PPh
pasal 23/26

Tanggal 20 bulan
berikutnya

Denda
Rp.100.000

4.

SPT Masa PPh
pasal 4(2)

Tanggal 20 bulan
berikutnya

Denda
Rp.100.000

5.

SPT Masa PPN

Paling lama akhir bulan Denda
berikutnya
setelah Rp.500.000
Masa Pajak berakhir;

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 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.
Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban
pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak
yang telah dipotong/dipungut oleh bendahara pemerintah antara lain :
1. Apabila 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;
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2. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan
dengan Surat Setoran Pajak;
3. Dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme LS maka
pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat
Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang
bersangkutan;
4. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah
apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak
(NTPN);
5. Bendahara sebagai 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;
6. Bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di
satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama
1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir;
7. Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN hanya diterbitkan oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga jika rekanan belum
dikukuhkan sebagai PKP tidak diperkenankan untuk menerbitkan
faktur pajak.
8. Bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak
yang diterbitkan oleh rekanan.

SUBJEK PAJAK
Subjek Pajak Penghasilan
Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:
a. 1. Orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;
b.

badan; adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
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tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap
c.

bentuk usaha tetap. adalah bentuk usaha yang dipergunakan
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan,
kehutanan;

peternakan,

pertanian,

perkebunan,atau

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau
orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka
waktu 12 bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan
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dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima
premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi
elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek Pajak Dalam Negeri
Subjek Pajak dalam negeri adalah:
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia;
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat
orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk
bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat
meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya.
b. 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;

3.

penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4.

pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan
fungsional negara;

Kewajiban pajak subyektif badan dimulai pada saat badan
tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan
berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat
kedudukan di Indonesia.
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c. warisan yang belum terbagi
menggantikan yang berhak.

sebagai

9
satu

kesatuan

Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai
pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan
berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

Subjek Pajak Luar Negeri
Subjek Pajak luar negeri adalah:
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia;
Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai
pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak
lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap.
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu12 bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.
Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai
pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada
saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan
tersebut.
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Tidak termasuk subjek pajak
yang Tidak termasuk subjek pajak adalah:
a. kantor perwakilan negara asing;
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan
bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya
tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik;
c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan
pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari
iuran para anggota;
Organisasi Internasional adalah organisasi/badan/ lembaga/
asosiasi/ perhimpunan/forum antar pemerintah atau nonpemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama
internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau
kesepakatan bersama.
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan
usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.
Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat
yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi
internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas
atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional
tersebut di Indonesia.

10

Buku Panduan Perpajakan Bendahara Pemerintah
OBJEK PAJAK
Objek Pajak Penghasilan
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 lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
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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;

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada
pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga
pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan
penghasilan bagi perusahaan.
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;
Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap
sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang,
sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan
sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat
ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya
Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha
Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk
perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya
sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek
pajak.
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l.

keuntungan selisih kurs mata uang asing;
Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata
uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang
dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

m.

selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n.

premi asuransi, termasuk premi reasuransi;

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 dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak;

q.

penghasilan dari usaha berbasis syariah;
Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi
yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat
konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap
merupakan objek pajak.

r.

imbalan bunga; dan

s.

surplus Bank Indonesia.
Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak
Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan
keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi
fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan
dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

Penghasilan yang Dikenai PPh Final
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
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;
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c.

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, 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
estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e.

penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dikecualikan dari Objek Pajak
Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
a.

1.

bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang
diterima oleh penerima zakat yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan;
b.

warisan;

c.

harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan
modal;
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d.

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,
kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak
yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang
menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);

e.

pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi
kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea
siswa;

f.

dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik
daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan
syarat:
1.

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan
badan usaha milik daerah yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan
dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang
disetor;
g.

iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h.

penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun,
dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan;

i.

bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi,
termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif;

j.

penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan
modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan
usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di
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Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1.

merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau
yang menjalankan kegiatan dalam sektor- sektor usaha
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia;
k.

beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan;

l.

sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga
nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau
bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar
pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali
dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian d a n pengembangan, dalam jangka
waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih
tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
n.

hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang
diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa
diundii dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen
akhir pada saat pembelian barang atau jasa.
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