Buku Panduan Perpajakan Bendahara Pemerintah
BAB VI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PENGERTIAN
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan
pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau
perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor,
pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer,
pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi,
perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan
AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.

KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
a.

Pajak Objektif. Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu
jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan
oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu
kecuali untuk kasus tertentu.

b.

Dikenakan pada setiap rantai distribusi (Multi Stage Tax).
Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana
disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban
memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian
menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya.

c.

Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya
maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah
yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun
distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa
Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah
dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor
produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali
namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.

d.

Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu
salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah
bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah
yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan
ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
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e.

Merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak
langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP.
Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban
PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan
kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.

f.

Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang
menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem
pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada
saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut
saat penjualan.

g.

Menganut destination principle. Untuk menentukan suatu
transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di
negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada
di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena
PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

PERATURAN TERKAIT PPN
Peraturan-peraturan terkait pemungutan PPN adalah antara lain:
1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009;

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012;

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1995
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010;

6.

Keputusan Menteri
563/KMK.03/2003;

7.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ./2002;

8.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006;

Keuangan

Republik Indonesia Nomor
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9.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-08/PJ/2013;

10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.

TRANSAKSI YANG DIPUNGUT PPN
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a.

penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh pengusaha;

b.

impor Barang Kena Pajak;

c.

penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh pengusaha;

d.

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean;

e.

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean;

f.

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g.

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak; dan

h.

ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

TRANSAKSI YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan
jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus
dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi
pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak
perlu dipungut PPN oleh bendahara, yaitu:
1.

pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecahpecah;
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2.

pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas
penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate;

3.

pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak
dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai;

4.

pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan
Bahan Bakar Minyak oleh PT. Pertamina (Persero);

5.

pembayaran atas rekening telepon;

6.

pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan;

7.

pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Secara khusus, Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan
Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
1.

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil
langsung dari sumbernya;

2.

barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak;

3.

makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah
makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman
baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan
dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;
dan

4.

uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa
tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
1.

jasa pelayanan kesehatan medis;

2.

jasa pelayanan sosial;

3.

jasa pengiriman surat dengan perangko;
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4.

jasa keuangan;

5.

jasa asuransi;

6.

jasa keagamaan;

7.

jasa pendidikan;

8.

jasa kesenian dan hiburan;

9.

jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa
angkutan udara luar negeri;
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa perhotelan;
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum;
14. jasa penyediaan tempat parkir;
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. jasa boga atau katering.

TARIF PAJAK
1. Pajak Pertambahan Nilai
a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak
berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan
ekspor jasa kena pajak adalah 0% (nol persen).
c. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendahrendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima
belas persen).
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2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
a. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah
10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima
persen).
b. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah
dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

ISTILAH-ISTILAH PENTING TERKAIT PPN


Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya,
serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan
landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang
mengatur mengenai kepabeanan.



Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau
hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak
bergerak, dan barang tidak berwujud.



Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang ini.



Penyerahan Barang Kena Pajak
penyerahan Barang Kena Pajak.



Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu
barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai,
termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan.



Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang ini.



Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian
Jasa Kena Pajak.



Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah
setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.

adalah

setiap

kegiatan
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Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar
Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.



Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.



Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan
mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah
Pabean ke luar Daerah Pabean.



Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual,
termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah
bentuk dan/atau sifatnya.



Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
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 apapun, 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.



Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa
pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan
usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari
luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor
jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.



Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.



Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses
mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk
aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru
atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh
orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.



Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,

145

Buku Panduan Perpajakan Bendahara Pemerintah
Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar
untuk menghitung pajak yang terutang.


Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.



Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha
karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak,
atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang- Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau
seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.



Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan
ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang
mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang
Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut UndangUndang ini.



Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima
atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan
yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena
Pajak tersebut.



Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima
atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang
membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa
Kena Pajak tersebut.



Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.



Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya
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sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan
Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.


Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang
yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak,
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.



Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.



Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara
pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah
tersebut.



Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap
kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari
dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.



Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan
Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

SOLUSI BILA KESALAHAN PEMUNGUTAN PPN
Apabila terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih besar daripada yang
seharusnya atau kesalahan pemungutan yang bukan merupakan objek
Pajak Pertambahan Nilai, maka atas kelebihan pembayaran PPN yang
seharusnya tidak terutang tersebut dapat dimintakan pengembalian.
Pada prinsipnya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
PPN yang seharusnya tidak terutang hanya dapat diajukan oleh pihak
yang benar-benar menanggung pajak yaitu pihak yang harus
menanggung pemungutan pajak tersebut.
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Dalam hal PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut oleh bendahara
Pemerintah lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut,
maka atas kelebihan pemungutan PPN dan/atau PPnBM tersebut
hanya dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh bendahara
Pemerintah selaku pihak yang dipungut ke KPP tempat bendahara
terdaftar.
Sebagai contoh, bendahara telah memungut PPN sebesar
Rp2.000.000,00 atas transaksi pembelian konsumsi makanan pada
suatu acara seminar/rapat yang dibeli pada usaha katering senilai
Rp20.000.000,00.
Berdasarkan ketentuan, atas pembelian konsumsi tersebut seharusnya
tidak dipungut PPN oleh bendahara karena konsumsi merupakan jenis
barang yang tidak dikenai PPN. Maka atas PPN yang telah dipungut
tersebut, dapat dimintakan pengembalian pajak (restitusi) yang
seharusnya tidak terutang oleh bendahara ke KPP tempat bendahara
terdaftar sesuai PMK Nomor 10/PMK.03/2013.
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