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Roma 13: 6-7 Kepatuhan kepada 

Pemerintah 

 

6 Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena 

mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah 

7 Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: 

pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada 

orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang 

berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang 

berhak menerima hormat.  

 



Matius 22: 16 – 22 Tentang membayar 

pajak kepada Kaisar 

16 Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya 

kepada-Nya: “Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur 

mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapa pun juga, sebab Engkau tidak 

mencari muka. 

17 Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada 

Kaisar atau tidak?” 

18 Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata: “Mengapa kamu 

mencobai Aku, hai orang-orang munafik? 

19 Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu.” Mereka membawa suatu dinar 

kepada-Nya 

20 Maka Ia bertanya kepada mereka: “Gambar dan tulisan siapakah ini?” 

21 Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.” Lalu kata Yesus kepada mereka: 

“Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah 

apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” 

22 Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi 



Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran ini dimaksudkan untuk membantu memahami hal-hal sebagai 

berikut: 

 

 Pengertian pajak dan pembagian pajak berdasarkan golongan, sifat, dan 

pemungutannya  

 Pengertian Subyek Pajak dan Objek Pajak dalam Pajak Penghasilan 

 Peraturan Perundang-undangan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi ; 

 Prosedur Pendaftaran identitas pajak atau biasa disebut denganNomor Pokok 

Wajib Pajak (“NPWP”) dan prosedur pembatalan NPWP serta dokumen yang 

diperlukan. 

 Perhitungan PPh OP 

 Pengisian Form SPT untuk Orang Pribadi 



Pajak 

Iuran kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, 
yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan 
tugas negara yang menyelenggarakan 
pemerintahan. 



PEMBAGIAN PAJAK 

Menurut Golongan: 

a. Pajak langsung  

 Pajak yang pembebenannya tidak dapat 

 dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus 

 menjadi beban langsung WP yang 

 bersangkutan. Contoh: PPh 

b. Pajak tidak langsung 

 Pajak yang pembebananya dapat dilimpahkan 

 ke pihak lain. Contoh: PPN 

 



Menurut Sifat: 

a. Pajak Subjektif 

 Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

 subjeknya yang selanjutnya dicari syarat 

 objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari 

 WP.  Contoh: PPh 

b. Pajak Objektif 

  Pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

 objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib 

 Pajak. Contoh: PPN dan PPnBM 



Menurut Pemungutanya: 

a. Pajak Pusat 

 Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

 digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

 Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BM. 

b. Pajak Daerah 

 Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

 digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

 Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak 

 restoran 



Pajak Penghasilan 

Jenis pajak subjektif yang kewajiban 
pajaknya melekat pada subjek pajak yang 
bersangkutan, artinya kewajiban pajak 
tersebut dimaksudkan untuk tidak 
dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.  



  Subyek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju 
oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. PPh 
dikenakan terhadap subjek Pajak berkenaan dengan 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
tahun Pajak. 

  Yang menjadi Subjek Pajak adalah : 

  a. 1) orang pribadi; 

   2) warisan yang belum terbagi sebagai satu   
 kesatuan, menggantikan yang berhak; 

  b. badan; 

  c. bentuk usaha tetap. 

 

Subyek Pajak dan  

Objek Pajak 



Objek Pajak adalah Penghasilan  

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 

apapun. 



Penghasilan yang Termasuk 

sebagai Objek Pajak 

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh  

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 yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan 
 lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 
 atau anggota; 

  3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
 pemekaran,pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 

  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 atau badan  
 pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 
 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 
 hubungan  dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 
 antara pihak-pihak yang bersangkutan; 



e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 

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; 

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 karena 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 dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak.  



Obyek Pajak dan Perhitungan 

Pajak Hutang - Penghasilan Tidak 

Kena Pajak 

Donasi, termasuk persepuluhan yang diterima dari organisasi 

persepuluhan disetujui; 

Warisan; 

Penggantian atau kompensasi untuk pekerjaan yang diterima dalam 

bentuk manfaat/fasilitas dari perusahaan; 

Klaim asuransi untuk beberapa jenis asuransi, misalnya hidup, kesehatan, 

dan kecelakaan; 

Bagi hasil yang diterima dari non aliansi bisnis berbasis saham dan 

kontrak investasi kolektif; dan 

Beasiswa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 tahun 2009. 



Obyek Pajak dan Perhitungan Pajak 
Terhutang - Pajak atas Penghasilan 

Penghasilan 

Obyek Pajak Bukan Obyek Pajak 

Non Final Final 

• Pajak penghasilan dihitung ulang 
pada semua penghasilan setiap 
akhir tahun 

• Pajak Penghasilan yang dipotong 
akan berfungsi sebagai kredit pajak 

• Harus dilaporkan dalam SPT 

• Tidak ada pajak tambahan 



Peraturan & Undang-undang PPh –  
Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib Pajak Orang Pribadi = Subyek Pajak + Obyek Pajak 

Wajib Pajak Penduduk Indonesia 1) Wajib Pajak Non Penduduk Indonesia 1) 

Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh di dalam dan di luar Indonesia 

Dikenakan pajak hanya atas penghasilan 
yang bersumber dari Indonesia 

Berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai 
Wajib Pajak dan melakukan pelaporan tahunan, 
yakni individu yang memiliki penghasilan lebih 
dari PTKP 3) 

Tidak berkewajiban untuk melakukan 
pelaporan tahunan. Pajak dibayarkan 
melalui mekanisme pemotongan 
(withholding) 

3) Minister of Finance Regulation No. 73/PMK.03/2012 



Peraturan & Undang-undang PPh 

Wajib Pajak Orang Pribadi 

 Berdomisili di Indonesia; atau  

 Hadir di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau 

 Hadir di Indonesia pada setiap saat dalam setahun dengan maksud untuk tinggal 

 Bukan merupakan Subjek Pajak jika meninggalkan Indonesia secara permanen atau 

bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (khusus untuk 

tenaga kerja Indonesia). 

 



Peraturan & Undang-

undang PPh 

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) mengeluarkan Peraturan PER 43/PJ/2011 tanggal 28 

Desember 2011 memberikan definisi yang lebih luas dari "berkedudukan di Indonesia" dan 

"niat untuk bertempat tinggal di Indonesia".  

"Berkedudukan di Indonesia" berarti individu yang :  

 Lahir dan tinggal di Indonesia ; 

 Memiliki tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat tinggal permanen untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari atau tempat kediaman; 

 Tempat tinggal yang dimiliki atau disewa atau disediakan oleh orang lain . 

 

“Niat untuk bertempat tinggal di Indonesia"  

 Memiliki IMTA / KITAS berlaku untuk lebih dari 183 hari; atau  

 Memiliki kontrak kerja selama lebih dari 183 hari; atau  

 Tindakan yang menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (rumah tinggal di, 

keluarga yang tinggal di Indonesia). 



Peraturan & Undang-

undang PPh 

 PER-2/PJ/2009 dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2009, hanya berlaku bagi 

pekerja Indonesia yang:  

 Yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 

  Pendapatan kerja dikenakan pajak di luar negeri . 

 Warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu akan diperlakukan 

sebagai subjek pajak non-penduduk.  

 Pendapatan kerja yang diterima di luar negeri dibebaskan dari pajak Indonesia.  

 PER-43/PJ/2011 juga menegaskan bahwa pekerja Indonesia yang bekerja di 

luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan akan diperlakukan 

sebagai subjek pajak non-penduduk dan pendapatan kerja yang diterima di 

luar negeri dibebaskan dari pajak Indonesia. 



Kewajiban Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

 

 Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP 

 Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai 
tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah 
Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada 
Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri 

 Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga 
kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai 
Pensiun 

 Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi 
Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum 
Mulai Tahun Kalender Berikutnya 

 



Registrasi/Pendaftaran 

NPWP 

Prior to 2001       2001- 2007 

Menerima pendapatan  

dari lebih dari  

satu sumber. 

Menerima pendapatan 

lebih dari PTKP 

         2008 - onwards 

Menerima pendapatan lebih 

dari PTKP, dan pilihan 

sekarang tersedia untuk 

wanita yang sudah menikah. 



Registrasi/Pendaftaran 

NPWP 

Individu tunggal  

 Harus mendaftar ketika penghasilan bersih tahunan melebihi PTKP.  

Keluarga  

 Suami sebagai kepala keluarga harus mendaftar untuk mendapatkan NPWP - 

keluarga sebagai satu kesatuan.  

 Jika tidak ada kesepakatan pra-pernikahan atau perintah pengadilan untuk 

pemisahan harta, istri dapat memilih opsi :  

 Menggunakan nomor NPWP suaminya, atau  

 Dapatkan nomor ID pajak (NPW) sendiri.  

 Dalam hal kesepakatan pra-pernikahan atau perintah pengadilan yang akan 

dilaksanakan atau sedang berjalan, istri harus mendapatkan nomor ID pajak 

(NPWP) sendiri. 



Registrasi/Pendaftaran NPWP 

• Menyerahkan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak setempat di mana 
individu berdomisili atau melalui e-registration.  

• Dokumen pendukung  yang diperlukan yang harus disertakan dengan formulir 
pendaftaran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dokumen-dokumen di atas harus diberikan dalam waktu 14 hari di bawah PER-
20/PJ/2013. 

• Kantor Pajak akan mengeluarkan kartu NPWP dalam satu hari kerja. 

Penduduk Indonesia Warga Negara Asing 

•  Fotokopi KTP •  Fotokopi Paspor 

•  Kartu Keluarga •  Fotokopi Ijin Kerja 

•  Surat Keterangan dari Perusahaan •  Fotokopi Ijin Tinggal 

•  Surat Keterangan Domisili •  Fotokopi NPWP Perusahaan  
    Tempat Bekerja 

•  Surat Kuasa (jika diperlukan) •  Surat Kuasa (jika diperlukan) 



Penghitungan 

PPh Pasal 21 



Setiap Masa Pajak,  

kecuali Masa Pajak terakhir 

PPh Pasal 21: 
Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala 

Masa Pajak terakhir 

Perkiraan Penghasilan 

Neto yang akan diterima 

selama setahun, 

 Penghasilan  teratur 

sebulan dikali 12 

Selisih antara PPh yang 

terutang atas seluruh 

penghasilan kena pajak 

selama setahun dengan 

PPh yang telah dipotong 

masa-masa sebelumnya 



Disetahunkan Tidak Disetahunkan 

1. WP OP DN meninggal 

dunia atau meninggalkan 

Indonesia selamanya; 

2. Orang asing mulai bekerja 

di Indonesia pada tahun 

berjalan untuk jangka 

waktu lebih dari 6 bulan; 

3. Karyawan pindah cabang 

 

 

 

1. WP OP DN mulai 

bekerja pada tahun 

berjalan; 

2. WP OP DN pindah kerja 

ke pemberi kerja yang 

lain 

 

 

Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan 



Pegawai tetap 

Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi 

Dibayar Pemberi Kerja 
Uang Pensiun Berkala 

Dikurangi dengan 

1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. 

Bruto maks. Rp6.000.000 per 

tahun atau Rp500.000 per bulan 

2. Iuran pensiun, THT/JHT yang 

dibayar sendiri 

Dikurangi dengan 

Biaya Pensiun, 5% dari pengh. 

Bruto maks. Rp2.400.000 per 

tahun atau Rp200.000 perbulan 

Penerima pensiun 

Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) 

Dikurangi PTKP 

Penghasilan Kena Pajak 

Dikenakan Tarif Pasal 17 

Penghitungan PPh Pasal 21 



Rp24.300.000,- Untuk diri Wajib Pajak 

Rp2.025.000,- 

Rp2.025.000,- 

Tambahan utk WP Kawin 

Tambahan untuk setiap anggota 

keluarga sedarah semenda 

dalam garis keturunan lurus 

serta anak angkat yg menjadi 

tanggungan sepenuhnya 

maksimal 3 orang 

 

penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal 

tahun  kalender atau awal bulan  dari bagian tahun 

kalender 

 

PTKP:  

PMK 162/PMK.011/2012 



Hanya untuk  

diri sendiri 

Kawin 

1. Diri sendiri; 

2. Tanggungan  

      maks 3. 

Tidak 

Kawin 

1. Diri sendiri; 

2. Status kawin; 

3. Tanggungan  

      maks 3. 

Kawin 

Suami tidak  

berpenghasilan 

menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat  

serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ 

memperoleh penghasilan 

PTKP Karyawati 



5% 
Sampai dengan Rp 50 juta 

15% 
Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 

25% 
Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 

30% Di atas Rp 500 juta 

Sesuai  

Pasal 17 ayat 

(1) huruf a 

UU PPh 

Tarif 



Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

 

 Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: 

 dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) 

 diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau 
pegawai berhenti 

 Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: 

 Dibuat setiap kali ada pemotongan 

 Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti 
potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan 

 Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam 
SPT Masa PPh Pasal 21 

 



Setiap Masa Pajak,  
kecuali Masa Pajak terakhir 

PPh Pasal 21: 
Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala 

Masa Pajak terakhir 

Perkiraan Penghasilan Neto 
yang akan diterima selama 
setahun, 
 Penghasilan  teratur 

sebulan dikali 12 

Selisih antara PPh yang 
terutang atas seluruh 
penghasilan kena pajak selama 
setahun dengan PPh yang 
telah dipotong masa-masa 
sebelumnya 



Tarif Pajak 

 Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
adalah sebagai berikut : 

    Tarif 25% dari Pendapatan Kena Pajak (laba)  

 Peredaran sampai dengan Rp.4,8 Milyar dalam setahun, 
mendapat pengurangan pajak 50% 

 Peredaran Bruto Dibawah Rp.50 Milyar dalam setahun 
mendapat pengurangan 50% dengan proporsi tertentu 



Tarif Pajak Final 

 Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai 

Pajak Penghasilan yang bersifat final. Ketentuan : 

 1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak 

 termasuk bentuk usaha tetap; dan 

 2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk 

penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, 

dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun 

Pajak. 

 Tarif 1 % dari peredaran usaha. 



Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

 

 Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: 

 dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) 

 diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau 
pegawai berhenti 

 Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: 

 Dibuat setiap kali ada pemotongan 

 Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti 
potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan 

 Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam 
SPT Masa PPh Pasal 21 

 



Obyek Pajak dan Perhitungan 

Hutang Pajak - Kredit Pajak 

Pasal 21 Pajak Penghasilan atas Karyawan 

Pasal 23 Pajak Penghasilan (misalnya jasa, hadiah, penghargaan, royalti)  

Pasal 24 Pajak Penghasilan (Kredit Pajak Luar Negeri)  

Pasal 25 Pajak Penghasilan (angsuran bulanan) 

 



Obyek Pajak dan Perhitungan Hutang 

Pajak - Pasal 24 Pajak Penghasilan  

(Kredit Pajak Luar Negeri) 

 

Tidak dapat melebihi maksimum yang diijinkan (metode kredit biasa) 

 

 

 

 

 

Dihitung pada negara dengan basis negara yang bersangkutan 

Kelebihan tidak dapat dikembalikan/diperhitungkan ke depan 

  Sumber Penghasilan dari Luar Negeri    x Pajak yang harus dibayar 

    Penghasilan Kena Pajak 



Obyek Pajak dan Perhitungan 

Hutang Pajak - Pasal 25 Pajak 

Penghasilan 
 

Definisi : angsuran pelunasan Pajak dalam tahun pajak.  

Berdasarkan PMK-183 tahun 2007, wajib pajak yang berpenghasilan di bawah 

ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau tidak menjalankan bisnis atau 

menyediakan layanan independen dibebaskan dari membayar pajak penghasilan 

Pasal 25.  

Bukti pembayaran pajak (SSP): pembayaran dan pelaporan 

Pasal 25 Pajak penghasilan =  

    Kewajiban pajak penghasilan tahun sebelumnya - (kredit pajak)* 

                                                              12 

Catatan:  

Tidak termasuk penghasilan yang tidak teratur 

Sampai bulan Februari 

* Pasal 25 PPh tidak termasuk sebagai kredit pajak untuk perhitungan ini 

 



Pelaporan – Jenis Pajak 

Penghasilan Individu 

FORM 1770 FORM 1770 S FORM 1770 SS 

Bagi individu yang 
menjalankan bisnis  
atau menyediakan  

layanan jasa  
Independen/ 

pekerjaan bebas 

Mempunyai penghasilan  
dari satu atau  
lebih pemberi  

kerja; dari  
dalam negeri lainnya 

 dan/atau yang  
dikenakan Pajak  
Penghasilan final  

dan/atau bersifat final 

mempunyai penghasilan  
hanya dari satu pemberi 

 kerja dengan  
jumlah penghasilan  
bruto dari pekerjaan  

tidak lebih dari  
Rp60.000.000,00  

(enam puluh juta rupiah)  
setahun dan tidak  

mempunyai penghasilan lain  
kecuali penghasilan  
berupa bunga bank  

dan/atau bunga koperasi. 



Pelaporan – Lampiran dalam 

Pajak Penghasilan Individu 

FORM 1770 FORM 1770 S FORM 1770 SS 

  
• Fotokopi form1721-A1  

• Fotokopi bukti potong 

   pajak penghasilan 

• Lembar ke-3SSP  

• Surat Kuasa 

  (jika diperlukan) 
 

• Fotokopi form1721-A1 

• Surat Kuasa 

  (jika diperlukan) 

 

• Fotokopi form1721-A1  

• Fotokopi bukti potong 

   pajak penghasilan 

• Lembar ke-3SSP  

• Surat Kuasa 

  (jika diperlukan) 



Pelaporan – Metode Pelaporan 

Langsung ke:  

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar  

Tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak:  

 Pojok Pajak  

 Mobil Pajak  

 DROP BOX  

Melalui layanan pos / ekspedisi (bukti penerimaan diperlukan)  

E-filing 
 



Pelaporan - Daftar Aset dan 

Kewajiban 

Langsung ke:  

Efektif mulai tahun pajak 2001  

Tidak ada pedoman yang jelas tentang definisi dan batasan pada nilai 

aktiva dan kewajiban yang harus dilaporkan  

Contoh: Tanah, bangunan, kapal pesiar, tabungan dan deposito, mobil, 

sepeda motor, pesawat, saham, perhiasan, lukisan, dll  

Tidak melaporkan aktiva dan kewajiban dapat menyebabkan penolakan 

oleh Kantor Pajak 



Pelaporan - Tenggat waktu dan 

Denda 

Bulanan Tahunan 

Pembayaran Pajak Setiap tanggal  bulan berikutnya  Sebelum pelaporan pajak tahunan 

Pelaporan Pajak Setiap tanggal 20 bulan berikutnya  Tanggal 31 Maret di tahun 

berikutnya 

 

• Keterlambatan pembayaran 

2% bunga penalti per bulan (maksimal 48% jika ada Surat Ketetapan Pajak/SKP)  

• Rp 100.000 denda keterlambatan untuk SPT tahunan individu, dan Rp 100.000 

denda keterlambatan untuk pembayaran cicilan bulanan  

• Tidak melaporkan SPT, baik secara sengaja atau tidak sengaja akan 

mengakibatkan hukuman sanksi dan hukuman penjara 



Pembatalan NPWP 

 

Dokumen yang diperlukan untuk pembatalan NPWP: 

 Form aplikasi pembatalan NPWP 

 Fotokopi identitas diri (KTP, paspor, KK)  

 Kartu NPWP asli dan Surat Pernyataan Pendaftaran (SKT). 

 Dokumen pendukung lainnya (EPO, sertifikat kematian, dokumen 

imigrasi, dll) 

 

Permintaan  

Pembatalan  

NPWP 

     Pemeriksaan 

Pajak 

    Pembayaran 

Pajak 

 (jika ada) 

    Pembatalan 

NPWP 



Deregistrasi - Wajib Pajak Non 

Efektif 

Status yang dapat dibatalkan/dicabut yang diminta oleh wajib pajak atau yang 

diusulkan oleh A/R terkait untuk kondisi tertentu.  

Penalti/sanksi/hukuman tidak akan dikenakan apabila tidak melaporkan SPT 

dan tidak ada peringatan akan dikeluarkan.  

NPWP akan dibatalkan setelah prosedur yang tepat telah dilaksanakan 

Kondisi rinci dan prosedur tersedia dalam PER-20/PJ/2013. 



Pemeriksaan Pajak 

Penyebab Pemeriksaan Pajak 

Posisi lebih bayar pajak 

Adanya temuan dari pihak lain 

Secara acak/random   

Pembatalan NPWP - di bawah peraturan baru kebanyakan kasus akan 

ditangani menggunakan verifikasi bukan pemeriksaan pajak  



Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 

Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman 

Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan 

membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. 

Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak.  

 

Pada Bulan Juli, Budiyanta Menerima THR sebesar 1 

Bulan Gaji. 

 



Contoh Penghitungan PPh  di SPT 

Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman 

Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan 

membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. 

Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak.  

Pada Bulan Juli, Budiyanta Menerima THR sebesar 1 

Bulan Gaji. 

Dirumah Budiyanta memiliki usaha yang untuk 

menambah penghasilannya yaitu air minum isi 

ulang, dengan omzet Rp.10.000.000 perbulan. 



A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan

Gaji sebulan Rp 8.000.000       

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% xRp  8.000.000) Rp 400.000          

Iuran Pensiun Rp 200.000          Rp 600.000           

Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000       

Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 ) Rp 88.800.000     

PTKP setahun :

- untuk diri sendiri Rp 24.300.000    

- tambahan WP kawin Rp 2.025.000      Rp 26.325.000     

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 62.475.000     

PPh Pasal 21 terutang :

5%    x     Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000      

15%  x     Rp 12.475.000,00 = Rp 1.871.250      

Rp 4.371.250      

PPh Pasal 21 sebulan 

Rp  4.371.250,00  :  12 = Rp 364.271          



Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap  Satu Tahun

Gaji setahun Rp 96.000.000              

THR 8.000.000                

Jumlah 104.000.000           

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% xRp  104.000.000) Rp 5.200.000      

Iuran Pensiun Rp 2.400.000      Rp 7.600.000                

Penghasilan Neto Rp 96.400.000              

PTKP setahun :

- untuk diri sendiri Rp 24.300.000    

- tambahan WP kawin Rp 2.025.000      Rp 26.325.000              

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 70.075.000              

PPh Pasal 21 terutang :

5%    x     Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000      

15%  x     Rp 20.075.000,00 = Rp 3.011.250      

Pajak Penghasilan Rp 5.511.250      



Perhitungan PPh di SPT 

 PerhitunganSPTBpkBudiyanto~2013.xls 

PerhitunganSPTBpkBudiyanto~2013.xls


Contoh Dokumen SPT 

01_form_1770 S_2013_PTKP 2013-1.pdf 

01_form_1770_2013_PTKP 2013.pdf 

1770 SS_2013-1.pdf 

01_form_1770 S_2013_PTKP 2013-1.pdf
01_form_1770 S_2013_PTKP 2013-1.pdf
01_form_1770 S_2013_PTKP 2013-1.pdf
01_form_1770_2013_PTKP 2013.pdf
1770 SS_2013-1.pdf
1770 SS_2013-1.pdf
1770 SS_2013-1.pdf
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Sumber: 

 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 

mengenai : Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 

1983 Tentang Pajak Penghasilan 

 Undang-Undang RI No. 28 tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 Tentang: 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

 Peraturan Menteri Keuangan No. 162/ PMK. 011/ 2012 Tanggal 22 

Oktober 2012 Mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP)  

 Peraturan Pemerintah  RI No. 46 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 

Mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu 

 


