
MEN11Or111(EUAN<3AN
RgPUDLh< INOONEefA,

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR l07/PI'll::.011!2013

TENTANG

TATACARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DART USAHA YANG DITERlMA ATAU

DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PER.EDARAN BRUTO TERTENTU '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang " bahwa dalarn rangka melakeanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nornor 46 Tahun 2013 tentang Pajak PenghasiI,,'ltl atas Penghasilan
dad Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Brute Tertentu, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran,
dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki.Peredaran
Bruto Tertentu;

Mengingat L Undang..Undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Norncr 49, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
'2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 teritang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198;~

Nornor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor . 32631
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik . Indonesia Tahun 2,008 Nornor 133,' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nornor 94 Talrun" 2010 tentang
Penghitungan 'Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tarobahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
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4, Peraturan Pernerintah Nomor 46, Tahun 20'i3 tentang ,Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dan Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredar'an Bruto Terterrtu
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu;" 2013 Nomor 106,
Tambahan Lernbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5424);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERIKEUANGAN TENTANG 'I'ATA CAM
PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASl1AN DARI USAHA, VANe
DlTERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKl
PEREDARAN BRUTO TERTEN'fU.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menter; ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang PaiakPenghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.

2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 [satu] tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun.kalender.

Pasal2

(1) Atas penghasilan dari 'usaha yang diterirna ~tau diperoleh
Wajib Pajak yang memiliki peredaran brutotertentu, dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final. .. .

(2) Wajib Pajak yarlg memiliki peredaran bruto· tertenru
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang
memenuhi kriteria sebagaibcrikut: . .

a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak' badan 'tidak
termasuk bentuk usaha tetap; dan

b. menerima penghasilan ,dad' usaha, tidak terrrias'uk
pcnghasilan dad jasa sehubungan dengan pekerjaan
bebas, dengan peredaran bruto . tidak. 'melebihi
Rp4.8'OO.OOO.OOO,OO .(empatmiliar .delapan ratus juta
rupiah) dalam 1 (satu)' Tahun Pajak.

(3) Jasa sehubungan derigan pekerjaan bebas: sebagaimans.
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
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a. tenaga ahli yang me1;kukan pekerjaan bebas, yang terdiri
dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,
notaris, penilai, dan aktuaris;

b. pemain musik, pernbawa acare" penyanyi, pelawak, bintang
film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradasa, krufilrn,
foto model, 'peragawanyperagawati, pemain drama, .dan
penari;

c. olahragawan;

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, clan
moderator;

e. pengarang, peneliti, clan penerjernah:

f. agen iklan:

g. pengawas atau pengelola proyek;

h. perantara;

i. petugas penjaja barang dagangan;

j. agen aauransi; clan

k. distributor perusahaan rpemasaran berjenjang .(ffiultilevel
marketi.ng) atau penjualan langsung ' (di.rect sel1ing) dan
kegiatan sejenis lainnya.

dapat
tidak

atau prasarana yang
yang menetap maupun

(4) Tidak terrnas'uk Wajib Pajak orang. pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) aclalah WajibPajak orang; pribadi yatl~
melakukan kegiatan usaha perdagangan danjatau jasa yang
dalam usahanya:

a. menggunakan earana
dibongkar pasang baik
menetap; dan

b. menggunakan .sebagian atau seluruh tempat' untuk
kepentingan urnum yang tidak diperuntukkan bagi ternpa.t
usaha atau berjualan.

(5) Tidak termasuk Wajib Pajak badan vsebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah:

a. Wajib Pajak badan yang. belurn beropera.si . secara
komereial; atau

b. WajibPajakbadan yang dalam jangka waktu 1 [satu] tahuu
sejak beroperasi secara kornersial memperoleh peredaran
bruto melebihi Rp4.800:000.000,OO (ernpat miliar delapan
ratus juta rupiah).
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Pasal3,
;

Pengenaan Paj ak Penghasilan 'sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 2 eyat (1) didasarkan pada peredararrbruto dari usaha
dalarn 1 (eatuj tahun dari 'I'alrun Pajak terakhirsebelurrl
'I'ahun Pajak yang bersangkutan. ' '

Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,oo
(empat 'miliar delapan ratus juta" rupiah) sebagairnana
dimaks'ud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan
berdasarkan peredaran brute dari usaha seluruhnyu
termasuk dari usaha cabang, tidak terrnasuk peredaran brute;
dari:

a. jasa sehubungan dengan pekeDaan bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3];

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;

c. usaha yang atas penghasilannya te1ah dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
dan

d. penghasilan yang dikecualikansebagai objek pajak.

(3l Dalam hal peredaran brute dad usaha pads. Tahun Pajak
terakhir sebelum Tahun Pajak, yang bersangkutan,
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi jangka
waktu 12 (dua belas] bulan, pengenaan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (il didasarkan padajumlah
peredaran brute Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak
bersangkutan yang disetahunkan. '

(4) Dalarn hal Wajib Pajak baruterdaftar pada tahun pajak 2013
sebelumPeratunitn Menteri ini berlaku.. pengenaan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalamt Pasal 2 ayat (1)
didasarkan pada jurnlah peredaran bruto . dari bulansaat
Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan, sebclurn
berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar eejak berlakunya
Peraturan Menteri rru, -pengenaan 'Pajak Penghasilar,
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didaaarkan
pada jumlah peredaran ,]:.lfuto, pada' bulan' pertama
diperolehnya penghasilan dari usaha yang di~etahunkan.

(1)

Pasal sl

Besarnya tarif Pajak
sebagaimana dimaksud
(satu persen],

Penghasilah yang
dalam Pasal 2 ayat

bersifat rinal

(1) adalah 1%

It
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(2) . Dasar pengenaan psjak yang digunakan untl,.lk menghitur.g
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksucl
dalam Pasal 2. ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap
bulan, untuksetiap ternpat kegiatan usaha.. . .

(3) Pajak Penghasilan terutang . dihitung berdasarkan tarif
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud. pade. ayat(2).

Pasal5

(1) Dalam hal peredaran brute kurnulatif Wrijib Pajak pada suatu
bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000,OOO,oo. (empat
miliar delapan ratus juta. rupiah) dalam suatu Tahun Pajak,
Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Perighasilan yang .telah
ditentukan berdasarkan ketentuan sebagairnana dimaksud
dalarn Pasal 4 ayat (1) sampai dengan akhir 'l'ahun Pajak yang
bersangkutan. .

(2) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jurnlah
Rp4.800.000.000,OO (empatmiliar delapan ratus juta rupiah)
pada suatu Tahun Pajak, ·atas penghaeilanyang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak pada 'I'ahun P[Jj;J.k berikutnya dikenai
Pajak Penghasilan berdasarkan tarif urnum Undang-Undang
Pajak Penghasilan, .

Pasal6

(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Waji.b Pajak sebagairnana dimaksud dalam. pasal·.2 ayat (2)
yang berdasarkan ketenruan Undang-Undang Pajak
Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan
pemotongan dan,! at.au pemungutan Pajak Penghasilan yang
tidak bersifat final, dapat dibebaskan .dari ·pelDotongan
dan!atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

(2) Pembebasan dari pemotongan dari/atau pemungutan Pajak
Penghasdan oleh pihak lain sebagaimana dimaksudpada aye.t
(1) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas.· .

. (3) Surat Keterangan Bebas sebagaimaria dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan olen Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Waj:ib
Pajak terdaftar atas tlama· Direktur ..Jerideral Pajak
berdaearkan permoho!,,-an Wajib Pajak. .

Pasal T

(1) Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)
dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang
Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1
(satu) tahun sejak beroperasi seCara kornersial, . .
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(2) . Dalam hal j ,mgkawaktu 1 (satu] tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (l)mekwati Tahun Pajak yang
bersangkutan; . ketentuan reebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku sarnpai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya.

Pasal e
'(1) Wajib Pajak :yang dikenai Pajak FenghasiJan.beniifat final

sebagaimana dimaksud dalam Pasal' 2 ayat (1) yang
menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi
kerugian dengan penghasilan yang" tidak dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final, . .

(2) Ketentuan kompensasi kerugian sebagaimana dirnaksud pada
ayat(!) adalah:

a, kompensasi kerugiari dilakukan mulai' Tahun . Pajak
berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun
Pajak; "

b. Tahun Pajak dikenakanrrya Pajak Penghasilan yang bersifat
final sebagaimana dimaksud dalam Pasal .2 ayat (1j, tetap
diperhitungkan sebagai bagian. dari .jangka waktu
sebagaimana dimakaud pada huruf a;

c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak
Perighasilan yang bersifat .final ,sebagaimana dirnaksuc
dalam Pasal 2 ayat (I), tidak dapat dikompensasikan pada
Tahun Pajak berikutnya, .'

Pa.al9

(1) Wajib Pajak yang hanya menerima atau mernperoleh
penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yangbersifat final
sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1), hdak

.diwajibkan melakukan pembayaranangQuran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-UndangPajak
Penghasilan.

(2) Dalarn hal Wajib Pajak selain meuerima.ataumemperoleh
penghasilan yang dikenai PajakPenghasilan yang bersifat final
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga menerima
atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Pcnghasilan
berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan,
atas penghasilan yang dikeriai Pajak Penghasilan berdasarkan
tarif umum tersebut. wajib dibayar angsuran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undarig-Undang Pajak
Penghasilan. .



MI!'NTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pl . Besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 Undang-Undang Pajak Penghaeilan bag! Wajib Pajak yang
memenuhi ketentuan eebagairnana dimaksud dalam Pasal 5

. ayaQ2) pada Tahun Pajak pertarna Wajib Pajak tidak dikenai
Pejak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimakaud
dalam Pasal 2 ,"'yat (1), diatur kerentuan seba~ berikut:

a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25
ayat (7)hun~f b dan huruf c Undang-Undang Pajak
Penghasilan, besaranangsuran pajak adalahsesuai
dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur
dalarn Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengeriai besareya angsuran pajak bagi Wajib Pajak
tersebut;' ,

b. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksLld
pada huruf a. penghitungan besarnya angsuran psjak
diberlakukan seperti Wajib Pajak baru sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a Undang-Undang
Pajak Penghasilan.

(4) Untuk Wajib Paiak orang pribadi, jumlah penghasilan neto
yang dieetahunkan sebagaimana dimaksudpada' ayat (3)
huruf b dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak
Kena Pajak.

(5) Angsuran .pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25
Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pajak yang telah
dipotong danjatau dlpungut pihak lain boleh dikreditkan
terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak
yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang
pengenaan pajaknya bersifat final.

Pasal 10

(1) Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (31 ke kantor pas
atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi

, lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah
mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan
Negara, paling lama. tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.

(2) Wajib Pajak yang melakukan pernbayaran Pajak Penghasilan
eebagaimaria dirnaksud pada ayat (1) wajib menyampaikari
Surat Pernberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20
(dua puluh] hari setelah Maaa Pajak berakhir,
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(3) Wajib Pajak yang ,telah melakukan penyetoran Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap
telah menyampaikan Sirrat Pemberitahuan . Mass Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesua:
dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara
yang tercantum-pada Surat Setoran Pajak.

Pasa! 11

Wajio Pajak yang atas seluruh atau,sebagial;'l'penghasilannya tela.h
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kewajiban penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sesuai
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan .Urnum dan Tata Cara
Perpaiakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undarig Nomor 16 'rabun 2009, dan peraturan
pelaksanaannya beserta perubahannya.

Pasal 1,2

(1) Ketcntuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1)
tidak berlaku atas penghasilan dad usaha yang dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalarn :PasaJ 2 ayat (4) dan ayat (5), serta penghasilan dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat(3) dan penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari luar negeri, dikemii Pajak pengha.silan
berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 13

Tata cam penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari
usaha yang diterirna atau cliperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu adalah sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam I,-p.rr~piran Peraturan Menteri ini, yang
merupakan bagian tidak terpisabh:sp dar! Peraturan Menteri ini,
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Ketentuan lebih lanjut merigenai:

·a. bentuk Suxat Setoran Pajak atau sararia adrninistrasi lain yang
.dipersamakan dengan Surat Setoran Pajaksebagaimana
dirnaksud padadalam Pasal 10 ayat (1);

b. bentuk . Sutat Peniberttehnen Tahunan Pajak Pengha.silan
Ojebagairnana dirnakstrd dalam Pasal 11; dan

c. tata cara pembebasan dati pemotongan danjatau pemungutan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, .

diatur dengan PeraturanDirektur J enderal Pajak,

Pasal1S

(1) Kerugian pada bulan Januari.2013 sampai dengan .Juni 2013
dapat di1akukan kompensasi dengan penghasilan yang. tidak
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final pada Tahun
Pajak berikutnya. . .

(2) Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 'rnelampirkan

'lapotan rugi laba bulan .Januari 2013 sarnpai dengan Juni
2013 dalam SUtat Pernberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun 2013.

Pasal 16

(1) Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang
bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
diberlakukan sarna' dengan rrrulai bertakunye; Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

(2) Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pernberitahuan Masa
Pajak Penghasilan sebagairnana dimaksud dalam Pasa110 ayat
(2) diberJakukan mulai masa pajak Januari 2014. .

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

memerintahkan
penernpatannya

Ditetapkari di Jakarta
pada tangga130 Juli2013
MENTERI KEUANGAN RBl?UBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
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FELA.PORAN' PAJ~-'\K PENGHASlLAN ATA$· PENGHASlLAN
DARI U3AHA YANG DITERIMA. A.TAU DIPB:ROLEl:H WAJ:S
PAJAK YANG MgMILHG PEREDARAN BRUTO TERTR:I\~\!J
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CONTOE PENGHITUNGAN PA.JAK PENGHASILAN (PPh) ATAS PENGHASILAt'l DARI
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRuTO TERTENTU:

1. Agus Hidayat menjalankan uaaha bengkel reparasi motor sekaligus menjual
suku cadangnya, Agus Hidayat yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak
tahun 2009 memiliki 2 (dua] buah bengkel yang berada di wilayah yang
berbeda, yakni bengkel A terdaftar di Kantor' Pelayanan Pajak (KPP) X dan
bengkel B. terdaftar di KPP Y. Berdasarkan pencatatannya selama tahun 2013
masing-masing bengkel tersebut rnemiliki peredaran bruto sebagai berikut..

Peredaran bruto bengkel A ~ Rpl00.000.000,OO
Peredaran bruto bengkel B ~ RpI50.000.000,00

Peredaran bruto yang dijadikan dasar penentuan tarif PPh yang bersifat final
adalah jumlah peredaran bruto bengkel A dan bengkel B yakni sebesar
Rp250.000.000;OO (dua ratus lima puluh juta rupiah). .

Karena total peredaran bruto selama tahun 2013. kurang dad
Rp4.800.000.000,OO [ernpat miliar delapan ratus juta rupiah) maka atas
penghasilan dari usaha yang diterirna oleh Agus Hidayat pada tah'un 2014
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (satu persen) dari
peredaran bruto.

Misalkan pada bulan Januari 2014, Agtli5 Hidayat mernperoleh peredaran bruto
dari bengkel A sebeear RplO.OOO,OOO;OO (sepuluh jute rupiah) dan dari bengkel
B sebeear Rp 15,000.000,00 (lima belas juta .rupiah], maka paling lambat pada
tanggal 17 Februari 2014 [karena tanggal 15 Februari jatuh pada hari Sabtu),
Agus Hidayat wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar :

a. Bengkel A

PPh - 1% x R'pIO.OOO.OOO,OO
= RplOO.OOO,OO (dilaporkan ke KPP X)

b, Bengkel B
PPh = 1% x RpI5.000.000,OO

= Rp150.000,OO (dilaporkan ke KPP Y)

Pada bulan Maret 2013 sebuah perusahaan swasta bernama PT Amira
Ekspedisi melakukan perawatan dan reparasi 5 (lima) motor rnilik perusahaan
tersebut di bengkel A milik Agus Hidayat, Tagihan yangdibuat 'kepada PTAmira
Ekspediai atas jasa perawatan dan reparasi tersebut adalah sebesar
Rp1.500.000,OO (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas tagihan tersebut PT
Amira Ekspedisi melakukan pemotongan l>Ph Pasal 23 sebeear 2% x
Rpl.500,OOO,OO ~ Rp30.000,OO.

It
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Narnun dernikian, jika Agus Hidayat te1ah mendapatkan Surat Keterangan
Bebas dad pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dikeluarkan oleh KPP
x, atas pembayaran tagihan tersebut tidak dilakukan peniotongan PPh Pasal 23
olehPT Amira Ekspedisi.· .

2.'·Xdne menjalankan usaha butikpakaian, memiliki butik pakaian di kota Batam
dan eli Singapura. lrine telah terelaftar sebagai WajibPajak sejak tal1\Ul2009 eli
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X. Berdasarkan pencatatannya selama tahun
2013 rnaaing-rriaaing butik tersebut memiliki peredaran bruto sebagai berikut:

Peredaran brute butik di Batam
Peredaran bruto butik di Singapura

= Rp3.000,OOO.OOO,OO
= Rp5.000,OOO.OOO,OO

Dari peredaran bruto butik eli. Batam sebeser Rp3.000.000.000,OO salah
satunya merupakan hasil penjualan sebesar Rp50.000.0bO,OO kepada Mr. .x
seorang pengusaha dad Singapura,

Selain dad penghasilan usaha butik, Irine jugamemperoleh penghasilan dari
sewa apartemen eli Singapura sebesar Rp100.000.000,OO.

Peredar'an brute yang dijadikan dasar pengenaan PPh yang bersifatfinal adalah
jurnlah peredaran bruto butik di Batam saja, yakni sebesar
Rp3.000.000.000,OO, Penghasilan yang diterima Irine dari sewa aparternen dan
butik di Singapura, tidak diperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran
bruto untuk dapat dikenai PPh bersifat final.

3. Hari Nugroho yang berstatus kawin dengan 2 (dua): tanggungan adalah orang
pribadi pengusaha koristruksi yang juga rnerniliki taka material "Cakar Beton".
Selain usaha tersebut, Had Nugroho juga aktif memberikan jasa konsultansi
kepada klien yang mernbutuhkan sarannya. .Jumlah seluruhpenghasilan yang
diterirna oleh Hari Nugroho pacta. tahun2013 diketahui sebagai berikut:

a. Penjualan bruto dari toko material "Cakar Beton" Rp.3.500.000.000,OO.
b. Nilai kontrak jasa pelaksanaan konstruksi (termasuk pemakaian material

dari toko "Cakar Beton") Rp900.000.000,OO.
c. Jasa konsultansi sebesar Rp500.bOO.oOO,OO,

Total peredaran bruto Had Nugroho pada
Rp4.900.000.000,00 (Rp3.500.000.000,00
Rp500.000.OC)0,OOl.

tahun 2013 adalah sebesar
+ Rp900.000.000,OO 'j-

Untuk menentukan PPh dari usaha toko material "Cakar Beton" eli tahun 2014
dikenai tarif. umum atau tarif yang bersifat final, adalah berdasarkan peredaran
bruto dad usaha toko material "Calcar Beton" seja yakni sebesar
Rp3.500.000.000,OO. Sedangkan peredaran brute .dari jasa pelaksanaan
konstruksi dan jasa konsultanei tidak diperhitungkan mengingat jasa
pelaksanaan konstruksi dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan
Peraturan Pernerintah tersendiri dan jasa konsultansi termasuk dalarn lingkup
ja.sa selrubungan dengan pekerjaan bebas, . .
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Kewajiban pernbayaran PPh .Hari Nugroho di tanun 2014 adalah sebagai
berikut:

a. PPh sebesar 1% bersifat final dari peredaran bri.lto· usaha toke material
"Cakar Beton", untuk setiap bulannya;

b. PPh dari usaha jasa konstruksi, y?ng dikenai PPh bersifat final berdasarkan
.Peraturan Pemerintah tersendiri; dan

c. Angsuran PPh Pasal 25 (Januari s.d. Desernber}, atas penghasilan dari jasa
konsultasi. Misalkan biaya dari jasa konsultasi di tahun 2013 sebesar
Rp169.625.000,00 dan PPh yang telah dipotongy'dipungut pihak Jain di
tahun 2013 sebesar Rp 14.750.000,00, maka kewajiban angsuran PPh Pasal
25 di tahun 2014sebagai berikut:

Penghasilan bruto jasa konsultasi tahun 2013
Biaya kegiatan jasa konsultasi tahun 2013
PTKP (K/2)
Penghasilan Kena Pajak jasa konsultasi
PPh terutang jasa konsultasi
Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain
PPh terutang
Angsuran PPh Pasal 25 atas jasa konsultasi
(1/12 x Rp24.000.000,00)

Rp 500.000000,00
Rp 169.625.000,00
Rp 30.375.000,00
Rp 300.000000,00
Rp 38.750.000,00
Rp 14J50.000,00
Rp . 24.000.000,00
Rp 2.000.000,00

4. CV Abadi Mebelindo bergerak di bidang usaha industri furnitur terdaftar sebagai
Wajib Pajak badan di KPP C sejak tahun 2011. Ber'daaarkari pernbukuannya
pada tahun 2012 memiliki peredaran bruto sebesar Rp390.000.000,OO (tiga
ratus sembilan puluh juta rupiah).

Dengan dernikian tarif PPh yang bersifat final yang dikenakan terhadap
penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Abadi Mebelindo mulai bulan .Juli
2013 adalah sebesar 1% [satu persen].

Pada bulan Juli 2013, CV Abadi Mcbelindo memperoleh peredaran bruto
sebesar Rp20.000.000,00 (dull. puluh juta rupiah) rnaka paling lambat pada
tanggal 15 Agustus 2013 CV Abadi Mebelindo wsjib menyetorkan PPh yang
bersifat final sebesar:

PPh ~ 1% x Rp20.000.000,00
~ Rp200.000,OO

Berda.sarkan Peraturan Menteri Keuangan yang rnengatur mengenai penentuan
tanggal jatuh tempo penyetoran, dan pelaporan pajak:
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a. dalam hal CV Abadi Mebelindo rnenyetorkan PPh bersifat final sebesar
Rp200.000,00 pada tangga! 15 Agustus 2013 dan Surat Setoran Pajaknya
telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, rnaka
CV Abadi MebeJindo menyetor sebelum tanggal jatuh tempo pernbayaran dan
telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pengnasilan tanggal
15 Agustus 2013. '

b. dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan PPh bersifat final'.sebesar
Rp200.000,OO pada tangga! 22 Agustus 2013 'dan Surat Setoran Pajaknya
telah rnendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, maka
CV Abadi Mebelindo menyetor setelah tanggal jatuh tempo penyetoran
[terlambat melakukan penyetoran) dan rnenyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Penghasilan tanggal22 Agusrus 2013.

Penyetoran tanggal 22 Agustus yang dilakukan oleh CV Abadi Mebelindo yang
sekaligus merupakan tanggal pelaporan Surat Pernberitahuan Masa Pajak
Penghasilan tidak termasuk sebagai Surat Pemberitahuari Masa yang
terlambat disampaikan karena kewajiban pelaporan Surat Pernberitalruan
Masa Pajak Penghasilan diberlakukan mulai masa pajak .Jarruari 2014
sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (2).

Pada bulan November 2013 SO Negeri 03 Jakarta membeli kursi dan meja dan
CV Abadi Mebelindo sebesar RplO,OOO.OOO,OO (sepuluh juts. rupiah]. Atas
pernbelian tersebut Bendahara SD Negeri 03 Jakarta melakukan pemungutan
PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu setengah persen) x Rpl0.000.000,OO =
RpI50.000,00.Namun demikian, jika CV Abadi Mebelindo telah mendapatkan
Surat Keterangan Bebas dari pemotongan danjatau pemungutanPPh dari KPP
C, atas pembelian tersebut Bendahara SD Negeri 03 Jakarta tidak melakukan
pemurigutan PPh Pasal 22.

5, PT Andalan yang bergerak di bida.ng usaha industri pengolahan gula didirikan
pada tahun 2012 dan pada tahun yang sama mendaftarkan diri sebagai Wajib
Pajak badan di KPP Z. PT Anda!an menggunakan tahun buku .Ianuari
Desember.Sampai dengan bulan Oktober 2013 PT Andalan masih terus
melakukan kegiatan investasi dalam bentuk .pernbangunan pabrik dan .instalasi
mesin-mesin industri dan belum melakukan kegiatan operasi secara komersral. '
Pada tangga.l 1 November 2013 PT Andalan mulai me!akukan kegiatan operasi
secara komersial berupa produksi gula dalam kemasan,
Sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri ini , maka untuk Tahun Pajak 2013,
PT Andalan dikerrai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang
Pajak Penghasilan.

Mengingat bahwa 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial melewati
Tahun Pajak yang bersangkutan maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2),
sampai dengan akhir Tahun Pajak 2014, Wajib Pajak masih dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Perighaeilari.
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Dalam hal peredaran bruto usaha PT Anclalan 'sampai dengan tanggal 31
Oktober 2014 (satu tahun sejak mula! beroperasi komersial) telah melebihi

. Rp4.800.000.000,OO (ernpat miliar delapan ratus juta rupiah), rnaka mulai
'Tahun Pajak 2015 PT Andalan .dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif

JJ.mum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal peredaran bruto uisaha PI' Aridalan sampai dengan tanggal :3 i
Oktober 2014 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat rniliar delapan ratus
juta'rupiah) maka pengenaan Pajak Penghasilan untuk 'I'ahtmT'ajak 2015
memperhatikan peredaran bruto .Jarruari sampai dengan Desember 2014.

6. Heri Kurnia rnerupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha
perdagangan mobil bekas yang merniliki 1 [satu) ternpat kegiatan usaha
sehingga Heri Kurnia terrnasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
Peredaran bruto usaha 'I'ahun Pajak 2013 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah) sehinggapada Tahun Pajak 2014 Heri Kurnia dikenai PPh

.yang bersifat final.

Berdasarkan pembukuan yang diJakukan diketahui bahwa peredaran bruto
usaha sampai dengan akhir Tahun Pajak '2014 berjurnlah Rp5.000.000.000,oo .
(lima rniliar rupiah).

Dengan demikian pada Tahun Pajak 2015 Heri Kumia dikenaiPf'h berdasarkan
tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Heri Kurriia wajib
menyetorkan angsuran Pajak Penghasilan Pasal .25, sesuai ketentuan angsuran
bagi orang pribadi pengusaha tertentu.

Pada bulan -Jarruari 2015 peredaran brute dati usaha Bed Kurnia adalah
sebesar Rp400.000.000,OO (empat ratusjuta rupiah).

Dengan demikian, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 unruk bulan .Jarruari
2015 adalah sebagai berikut:

Pph Pasa125 ~ 0,75% xRp400.000.000,OO
= Rp3.000.000~DO

Angsuran PPh Paaal 25 untuk bulan selanjutnya sampai dengan bulan
Desember 2015 adalah 0,75% dikalikan peredaran bruto pada bulan. yang
bersangkutan.

7. Pada Tahun Pajak 2014 Wajib Pajak PT Pandiro Anugerah dikenai Pph yang
bersifat final berda.sarkan Peraturan Menteri ini, Berdasarkan pembukuan yang
dilakukan diketahui bahwa peredaran 'br-uto trsaha. sampai dengan akhir Tahun
Pajak 2014 berjumlah Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah).
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, , Dengan demikian pacta Tahun Pajak 2015 PT Pandiro Anugerah dikenai PPh
berdasarkan tarif urnum Undang-Undang PajakPenghasilan. Pada bulan
.Januari 2015 seluruh peredaran bruto PT Pandiro Anugerah adalah sebesar
:Rp200.000.000,OO (dull. ratus .juta rupiah), dan :P?h yang dipotong atau
dipungut pihak lain (bukan P:Ph final) adalah sebesarRp51.000.000,OO, (lima
puluh satu. j:-rta rupiah]. ' .

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 adalah sebagai
berikut:

Penghasilan bruto sebulan
Biaya-biaya
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto sebulan disetahunkan
PPh terutang (12,5% x Rp600.000.000,00)
Pajak yang dipotong/ dipungut pihak lain
PPh kurang bayar
Angsuran PPh Paaal 25
1/12 x Rp24.000.boo,00)

Rp 200.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Rp 50.000.000,00
Rp 600.000.000,00
Rp 75.000.000,00
Rp 51.000.000,00
Rp 24.000.000,00
Rp 2.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan selanjutnya sampai dengan bulan
Desernber 2015 adalah Rp2.000.000,OO.

8. CV Karya Serasi bergerak di bidang usaha penjualan alat tulis. Berdasarkan
pembukuan yang dilakukan diketabui hal-hal sebagai berikut:

il'it 'IJ; '.'~~
4.000.000.000,00

R 5.000.000.000 00
2014 R 8.000.000.000,00

') rugi .Juli-Deaernber 2013

Berdasarkan data tersebut maka CV Karya Berasi dapat melakukan kompensasi
kerugian tahun 2012 sebesar Rp300.000.000,OO mulai tahuJ,l,2013 sarnpai
dengan tahun 2017,

Pada. tahun 2013 CV Karya Serasi dikenai PPh yang bersifat fina) sebeser 1%,
sehingga kerugian pada tahun tersebut yakni aebesar Rp200.000.000;OO tidak
dapat dikompenaasikan pada Tahun Pajak berikutnya,
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Pada ti\hl.w2014, CV Karya Serasi tidak lagi dikenai f'Ph yang bersifat final
eebesar 1% tetapi dikenai PPh sesuai tarif urnum Undang-Undang Pajak
Penghasilan. Penghasilan Kena Pajak 2014 adalah sebesar
Rp200,OOO,OOO,OO yaitu laba fiskal tahun 2014 sebesar Rp500,OOO,OOO,OO
dikurangi kornpensasi kerugian tahun 2012 sebesar Rp300.000,OOO,OO
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