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PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



Subjek PBB

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
orang atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan.bangunan.
Subjek PBB baru akan melunasi utang PBB apabila
subjek PBB tersebut secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan bangunan dan atau
memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.
Hak-hak atas bumi dan bangunan dalam PBB
adalah mengacu pada ketentuan UU Agraria yaitu
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha,
Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan.



Subjek PBB………..lanjutan

Apabila suatu subyek pajak belum jelas diketahui
siapa wajib pajaknya, misalnya yang mempunyai hak
atau pemiliknya tidak diketahui, akan tetapi atas
bumi dan bangunan tersebut ada orang lain yang
memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan
tersebut, maka Direktur jenderal Pajak mempunyaitersebut, maka Direktur jenderal Pajak mempunyai
wewenang untuk menetapkan subjek pajak yang
harus bertanggungjawab untuk melunasi utang
pajak, dengan melakukan penelitian ke lapangan
yang selanjutnya akan menetapkan Wajib Pajaknya
untuk melunasi pajak atas objek yang tidak jelas
pemiliknya (Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12
Tahun 1994).



Contoh subjek Wajib Pajak yang harus melunasi pajak karena
status kepemilikan objek yang tidak jelas.

1.Subjek pajak bernama A memanfaatkan atau menggunakan
bumi dan atau bangunan milik orang lain bernama B bukan
karena suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan
karena perjanjian, maka A yang memanfaatkan atau
menggunakan bumi dan atau bangunan tersebut yang akan
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menggunakan bumi dan atau bangunan tersebut yang akan
ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

2.Suatu objek pajak ternyata masih dalam suatu sengketa
kepemilikan di pegadaian, maka orang atau badan yang
memanfaatkan atau menggunakan subjek pajak tersebut
yang akan di tetapkan sebagai Wajib Pajak.

3.Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak
objek pajak, sedangkan untuk merawat dikuasakan kepada
orang lain, maka orang atau badan yang diberi kuasa akan
ditunjuk sebagai Wajib pajak



 Apabila subjek pajak yang ditetapkan oleh
Direktur jenderal Pajak merasa bahwa penetapan
tersebut tidak benar, maka Subjek pajak dapat
mengajukan keberatan dengan memberikan
keterangan secara tertulis bahwa ia bukan Wajib
Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
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Pajak terhadap objek pajak dimaksud.

 Pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak
tidak ada kaitannya dengan status hak
kepemilikan objek pajak. Oleh karena itu, agar
tidak menimbulkan salah pengertian secara
hukum, maka penunjukan seseorang atau badan
oleh Direktur jenderal Pajak untuk melunasi PBB
bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak.



Objek PBB

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
benda tidak bergerak yaitu berupa bumi dan
bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi
yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputiyang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi
tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
Indonesia.

Bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang
ditanam atau dilihatkan secara tetap pada tanah
dan atau perairan.



Faktor-faktor Penentu
Klasifikasi Bumi/Tanah

 Letak

 Peruntukkan

 Pemanfaatan Pemanfaatan

 Kondisi lingkungan dan lain-lain



 Bahan yang digunakan

 Rekayasa

 Letak

Faktor-faktor Penentu
Klasifikasi Bangunan

 Letak

 Kondisi lingkungan dan lain-lain



Termasuk Pengertian Bangunan

 Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu
kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan
emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

 JalanTol;

 Kolam renang; Kolam renang;

 Pagar mewah;

 Tempat olah raga;

 Galangan kapal, dermaga;

 Taman mewah;

 Tempat penampungan/kilang minyak, air & gas, pipa
minyak;

 Fasilitas lain yang memberikan manfaat



Objek Tidak Dikenakan PBB

 Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata
untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional,
yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang
bergerak dalam bidang-bidang tersebutbergerak dalam bidang-bidang tersebut

 Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan
umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan
itu seperti museum;

 Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan
diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik. Artinya bila tanah/gedung perwakilan Rl di
negara tertentu dikenakan PBB, hal yang sama kita
perlakukan terhadap tanah/gedung negara tersebut yang
ada di sini;



 Tanah yang merupakan hutan lindung,
hutan suaka alam, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa,
dan tanah negara yang belum dibebani
sesuatu hak;
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dan tanah negara yang belum dibebani
sesuatu hak;

 Tanah dan bangunan yang digunakan oleh
perwakilan organisasi intemasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.



Saat Penentuan Kondisi Objek PBB

Saat untuk digunakan untuk menentukan pajak
yang terutang adalah menurut keadaan objek
pajak pada tanggal 1 Januari.
Contoh:

Abu memiliki objek pajak tanggal 1 Januari 2003 berupa
tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Januari 2003tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Januari 2003
bangunannya terbakar, maka pada pada tahun 2003 Abu
berkewajiban membayar pajak terutang berupa tanah dan
bangunan, sesuai kondisi pada tanggal 1 Januari 2003.

Budi memiliki objek pajak tanggal 1 Januari 2004 berupa
tanah. Pada tanggal 18 Juni 2004 Budi selesai membangun
rumah diatas tanah tersebut, maka pada pada tahun 2004
Budi berkewajiban membayar pajak terutang berupa tanah
saja, sesuai kondisi pada tanggal 1 Januari 2004, sedang
bangunannya baru dikenakan pada tahun 2005.



Administrasi PBB

Untuk keperluan pendataan, subjek pajak wajib
mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang
kemudian mengembalikannya kepada Direktorat
jendral Pajak.

SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkapSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap
dan tepat waktu serta ditandatangani
dikembalikan selambat-lambatnya 30 hari sejak
tanggal SPOP diterima oleh subjek pajak.

Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
berdasarkan SPOP yang diisi oleh subjek pajak.
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Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan
Pajak (SKP) apabila:

SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara
tertulis;tertulis;

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata jumlah pajak terutang yang
seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan
wajib pajak.



Tarip PBB

Untuk menentukan besarnya PBB yang terutang,
maka nilai jual objek pajak kena pajak dikalikan
dengan tarip paling tinggi sebesar 0,3% (UU No.
28 Tahun 2009).28 Tahun 2009).



NJOPTKP

Setiap wajib pajak berhak atas Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP),
ditetapkan setinggi-tingginya Rp10.000.000.

Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KepalaKabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama
MenKeu dengan mempertimbangkan
pendapat Pemerintah Daerah setempat.



Pengurangan PBB

 Wajib pajak diperbolehkan mengajukan
permohonan pengurangan apabila:

a. Obyek pajaknya terkena bencana alam
atau sebab lain yang luar biasa

b. Karena kondisi tertentu sehingga obyek
pajaknya terletak dilokasi yang nilai
jualnya tinggi sedang mata
pencahariannya hanya didapat dari satu
tempat dan tidak mampu untuk
memenuhi kewajibannya.



Syarat Pengajuan Pengurangan

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dan dijelaskan alasan-alasannya;

2. Melampirkan foto copy SPPT yang
bersangkutan dan bukti-bukti lain yang
memperkuat;memperkuat;

3. Surat pengajuan pengurangan hanya untuk 1
(satu) tahun pajak dan satu obyek yang
ditempati;

4. Dikirim selambat-lambatnya 60 hari sejak
tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak


