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PAJAK PERTAMBAHANPAJAK PERTAMBAHANPAJAK PERTAMBAHANPAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)NILAI (PPN)



Ciri PPNCiri PPN

Pajak obyektifPajak obyektif

Pajak tidak langsungPajak tidak langsung

MultiMulti--stage taxstage tax

Tidak menimbulkan pajak gandaTidak menimbulkan pajak gandaTidak menimbulkan pajak gandaTidak menimbulkan pajak ganda

Menggunakan alat bukti faktur pajakMenggunakan alat bukti faktur pajak

Bersifat netralBersifat netral

Pajak atas konsumsiPajak atas konsumsi



Wajib Pajak PPNWajib Pajak PPN

PengusahaPengusaha KenaKena PajakPajak (PKP)(PKP)

PKPPKP adalahadalah pengusahapengusaha yangyang melakukanmelakukan
penyerahanpenyerahan BarangBarang KenaKena PajakPajak dandan//atauatau
penyerahanpenyerahan JasaJasa KenaKena PajakPajak yangyangpenyerahanpenyerahan JasaJasa KenaKena PajakPajak yangyang
dikenakandikenakan pajakpajak berdasarkanberdasarkan UndahgUndahg--
undangundang PPN,PPN, tidaktidak termasuktermasuk
pengusahapengusaha kecilkecil yangyang batasannyabatasannya
ditetapkanditetapkan MenteriMenteri KeuanganKeuangan,, kecualikecuali
pengusahapengusaha kecilkecil tersebuttersebut memilihmemilih untukuntuk
dikukuhkandikukuhkan menjadimenjadi PKPPKP



Batasan Pengusaha KecilBatasan Pengusaha Kecil

PengusahaPengusaha KecilKecil adalahadalah PengusahaPengusaha
yangyang selamaselama satusatu tahuntahun bukubuku
melakukanmelakukan penyerahanpenyerahan BKPBKP dandan atauatau
JKPJKP dengandengan jumlahjumlah peredaranperedaran brutobrutoJKPJKP dengandengan jumlahjumlah peredaranperedaran brutobruto
dandan atauatau penerimaanpenerimaan brutobruto tidaktidak
lebihlebih daridari RpRp600600..000000..000000 ((enamenam
ratusratus jutajuta rupiah)rupiah)..



Kewajiban PKPKewajiban PKP

 Membuat Faktur Pajak untuk setiapMembuat Faktur Pajak untuk setiap
penyerahan BKP dan JKP;penyerahan BKP dan JKP;

 Memungut, menghitung, danMemungut, menghitung, dan
menyetorkan PPN & PPnBM yangmenyetorkan PPN & PPnBM yangmenyetorkan PPN & PPnBM yangmenyetorkan PPN & PPnBM yang
terutang atas penyerahan BKP atauterutang atas penyerahan BKP atau
JKP atau ekspor BKP;JKP atau ekspor BKP;

 Mengisi dan menyampaikan SPTMengisi dan menyampaikan SPT
Masa (paling lambat 20 hari setelahMasa (paling lambat 20 hari setelah
berakhirnya Masa Pajak).berakhirnya Masa Pajak).



Objek PPNObjek PPN

PPenyerahanenyerahan barang kena pajakbarang kena pajak

KKegiatanegiatan jasa kena pajakjasa kena pajak

yang dilakukan oleh pengusahayang dilakukan oleh pengusahayang dilakukan oleh pengusahayang dilakukan oleh pengusaha
kena pajakkena pajak



 BarangBarang
Barang yang menurut sifat atau hukumnyaBarang yang menurut sifat atau hukumnya
dapat berupa barang bergerak atau barangdapat berupa barang bergerak atau barang
tidak bergerak maupun barang tidak berwujudtidak bergerak maupun barang tidak berwujud

 JasaJasa
Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatuSetiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu

Objek PPNObjek PPN

Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatuSetiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
ikatan atau perbuatan hukum yangikatan atau perbuatan hukum yang
menyebabkan suatu barang atu fasilitas ataumenyebabkan suatu barang atu fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,
termasuk jasa yang dilakukan untuktermasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan ataumenghasilkan barang karena pesanan atau
permintaan dengan bahan dan atas petunjukpermintaan dengan bahan dan atas petunjuk
pemesanpemesan



Objek PPNObjek PPN

 PPenyerahanenyerahan BarangBarang KenaKena PajakPajak didi dalamdalam
DaerahDaerah PabeanPabean yangyang dilakukandilakukan oleholeh
PengusahPengusaha;a;

 IImpormpor BarangBarang KKena Pajak;ena Pajak;
 PPenyerahan Jasa Kena Pajak di dalamenyerahan Jasa Kena Pajak di dalam PPenyerahan Jasa Kena Pajak di dalamenyerahan Jasa Kena Pajak di dalam

Daerah Pabean yang dilakukan olehDaerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;Pengusaha;

 PPemanfaatan Barang Kena Pajak tidakemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean diberwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;dalam Daerah Pabean;

 PPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luaremanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;



 EEkspor Barang Kena Pajak oleh Pengusahakspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha
Kena Pajak;Kena Pajak;

 EEkspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujudkspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
oleh Pengusaha Kena Pajak; danoleh Pengusaha Kena Pajak; dan

 Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PengusahaEkspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha

Objek PPNObjek PPN

 Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PengusahaEkspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha
Kena PajakKena Pajak



Syarat Terutang PPNSyarat Terutang PPN

 Yang diserahkan adalah Barang KenaYang diserahkan adalah Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena PajakPajak atau Jasa Kena Pajak
 karena ada jenis barang dan jasa yang tidakkarena ada jenis barang dan jasa yang tidak

dikenakan pajakdikenakan pajak

 Dilakukan di dalam Daerah Pabean;Dilakukan di dalam Daerah Pabean;
Tindakan penyerahannya merupakanTindakan penyerahannya merupakan Tindakan penyerahannya merupakanTindakan penyerahannya merupakan
penyerahan kena pajakpenyerahan kena pajak
 karena ada bentuk penyerahan yang tidakkarena ada bentuk penyerahan yang tidak

dikenakan pajakdikenakan pajak

 Penyerahan dilakukan dalam lingkunganPenyerahan dilakukan dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaannya sehariperusahaan atau pekerjaannya sehari--
harihari



BBarang yangarang yang BebasBebas PPNPPN

 Barang hasilBarang hasil pertambanganpertambangan atau hasilatau hasil
pengeboranpengeboran, yang, yang diambildiambil langsunglangsung daridari
sumbernyasumbernya;;

 BarangBarang--barangbarang kebutuhankebutuhan pokokpokok yangyang
dibutuhkandibutuhkan oleholeh masyarakat;masyarakat;

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

 Uang, emas batangan, dan surat berharga.Uang, emas batangan, dan surat berharga.



 JasaJasa pelayananpelayanan kesehatankesehatan medimediss;;

 JasaJasa pelayananpelayanan sosialsosial;;

 JasaJasa pengirimanpengiriman suratsurat dengandengan ppeerangkorangko;;

 JasaJasa keuangankeuangan

JasaJasa yangyang BebasBebas PPNPPN

 JasaJasa keuangankeuangan

 JasaJasa asuransiasuransi;;

 JasaJasa didi bidangbidang keagamaankeagamaan;;

 JasaJasa didi bidangbidang pendidikanpendidikan;;



 JasaJasa keseniankesenian dandan hiburanhiburan;;
 JasaJasa penyiaranpenyiaran yangyang bukanbukan bersifatbersifat iklaniklan;;
 JasJasaa angkutanangkutan umumumum didi daratdarat dandan didi airair

serta jasa angkutan udara dalam negeriserta jasa angkutan udara dalam negeri
yang menjadi bagian yang tidakyang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari jasa angkutan udara luarterpisahkan dari jasa angkutan udara luar

JasaJasa yangyang BebasBebas PPNPPN

terpisahkan dari jasa angkutan udara luarterpisahkan dari jasa angkutan udara luar
negerinegeri;;

 JasaJasa didi bidangbidang tenagatenaga kerjakerja;;
 JasaJasa didi bidangbidang perhotelanperhotelan;;
 JasaJasa yangyang disediakandisediakan oleholeh PemerintahPemerintah

dalamdalam rangkarangka menjalankanmenjalankan pemerintahanpemerintahan
secarasecara umumumum;;



 Jasa penyediaan tempat parkir;Jasa penyediaan tempat parkir;

 Jasa telepon umum denganJasa telepon umum dengan
menggunakan uang logam;menggunakan uang logam;

Jasa pengiriman uang dengan weselJasa pengiriman uang dengan wesel

JasaJasa yangyang BebasBebas PPNPPN

 Jasa pengiriman uang dengan weselJasa pengiriman uang dengan wesel
pos; danpos; dan

 Jasa boga atau katering.Jasa boga atau katering.



Tarip PPNTarip PPN

Sistem PPN menganut tarifSistem PPN menganut tarif
tunggal yaitu sebesar 10%.tunggal yaitu sebesar 10%.

Dengan peraturan pemerintah,Dengan peraturan pemerintah,
tarip ini dapat diubah serendahtarip ini dapat diubah serendah--tarip ini dapat diubah serendahtarip ini dapat diubah serendah--
rendahnya 5% dan setinggirendahnya 5% dan setinggi--
tingginya 15%.tingginya 15%.



Karena UU PPN menganut azasKarena UU PPN menganut azas
destination principledestination principle dalamdalam
pengenaan pajaknya, maka untukpengenaan pajaknya, maka untuk
kegiatan eksporkegiatan ekspor dikenakandikenakan tarif 0%.tarif 0%.

Tarip PPNTarip PPN

kegiatan eksporkegiatan ekspor dikenakandikenakan tarif 0%.tarif 0%.

Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKPPengenaan tarif 0% atas ekspor BKP
adalah dimaksudkan agar dalam hargaadalah dimaksudkan agar dalam harga
barang yang diekspor tidak terkandungbarang yang diekspor tidak terkandung
PPN.PPN.



Pajak MasukanPajak Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yangPajak Masukan adalah PPN yang
seharusnya sudah dibayar oleh PKPseharusnya sudah dibayar oleh PKP
karena perolehan BKP dan ataukarena perolehan BKP dan atau
penerimaan JKP dan ataupenerimaan JKP dan ataupenerimaan JKP dan ataupenerimaan JKP dan atau
pemanfaatan BKP tidak berwujud daripemanfaatan BKP tidak berwujud dari
luar Daerah Pabean dan atauluar Daerah Pabean dan atau
pemanfaatan JKP dari luar Daerahpemanfaatan JKP dari luar Daerah
Pabean dan atau impor BKP.Pabean dan atau impor BKP.



 perolehan BKP atau JKP sebelumperolehan BKP atau JKP sebelum
pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

 perolehan BKP atau JKP yang tidakperolehan BKP atau JKP yang tidak
mempunyai hubungan langsung denganmempunyai hubungan langsung dengan
kegiatan usaha.kegiatan usaha.

Pajak Masukan yang tidak dapatPajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkandikreditkan

kegiatan usaha.kegiatan usaha.
 perolehan & pemeliharaan kendaraanperolehan & pemeliharaan kendaraan

bermotor sedan, jeep, station wagon,bermotor sedan, jeep, station wagon,
van dan combi kecuali merupakanvan dan combi kecuali merupakan
barang dagang atau disewakan.barang dagang atau disewakan.

 pemanfaatan BKP tidak berwujud ataupemanfaatan BKP tidak berwujud atau
JKP dari luar DP sebelum pengusahaJKP dari luar DP sebelum pengusaha
dikukuhkan sebagai PKPdikukuhkan sebagai PKP



 perolehan BKP atau JKP yang buktiperolehan BKP atau JKP yang bukti
pungutannya Faktur Pajak Sederhana.pungutannya Faktur Pajak Sederhana.

 perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajakperolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajak--nyanya
tidak memenuhi ketentuan.tidak memenuhi ketentuan.

 pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP daripemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari

Pajak Masukan yang tidak dapatPajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkandikreditkan

 pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP daripemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari
luar DP yang Faktur Pajakluar DP yang Faktur Pajak--nya tidak memenuhinya tidak memenuhi
ketentuan.ketentuan.

 perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukanperolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan--
nya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.nya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

 perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukanperolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan--
nya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yangnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang
ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.



RestitusiRestitusi

Restitusi terjadi apabila dalam suatuRestitusi terjadi apabila dalam suatu
Masa Pajak, Pajak Masukan yangMasa Pajak, Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan lebih besardapat dikreditkan lebih besar
daripada Pajak Keluaran, makadaripada Pajak Keluaran, makadaripada Pajak Keluaran, makadaripada Pajak Keluaran, maka
selisihnya merupakanselisihnya merupakan kelebihankelebihan
pajak yang dapat dimintakanpajak yang dapat dimintakan
kembalikembali



PAJAK PENJUALANPAJAK PENJUALAN
BARANG MEWAHBARANG MEWAHBARANG MEWAHBARANG MEWAH

(PPnBM)(PPnBM)



Pertimbangan Penerapan PPnBMPertimbangan Penerapan PPnBM

 perlu keseimbangan pembebanan pajak antaraperlu keseimbangan pembebanan pajak antara
konsumen yang berpenghasilan rendahkonsumen yang berpenghasilan rendah
dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;

 perlu adanya pengendalian pola konsumsi atasperlu adanya pengendalian pola konsumsi atas
BBKPKP Yang Tergolong Mewah;Yang Tergolong Mewah;

 perlu adanya perlindungan terhadap produsenperlu adanya perlindungan terhadap produsen
kecil atau tradisional;kecil atau tradisional;

 perlu untuk mengamankan penerimaanperlu untuk mengamankan penerimaan
negara, maka atas penyerahannegara, maka atas penyerahan BKPBKP yyangang
Tergolong Mewah oleh produsen atau atasTergolong Mewah oleh produsen atau atas
impor Bimpor BKPKP yyang Tergolong Mewah, di sampingang Tergolong Mewah, di samping
dikenakan Pdikenakan PPNPN, juga dikenakan P, juga dikenakan PPnBMPnBM..



Pengertian Barang MewahPengertian Barang Mewah

 bahwa barang tersebut bukan barangbahwa barang tersebut bukan barang
kebutuhan pokok; ataukebutuhan pokok; atau

 barang tersebut dikonsumsi olehbarang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat tertentu; ataumasyarakat tertentu; atau

 pada umumnya barang tersebutpada umumnya barang tersebut pada umumnya barang tersebutpada umumnya barang tersebut
dikonsumsi oleh masyarakatdikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atauberpenghasilan tinggi; atau

 barang tersebut dikonsumsi untukbarang tersebut dikonsumsi untuk
menunjukkan status; ataumenunjukkan status; atau

 apabila dikonsumsi dapat merusakapabila dikonsumsi dapat merusak
kesehatan dan moral masyarakat, sertakesehatan dan moral masyarakat, serta
mengganggu ketertiban masyarakat,mengganggu ketertiban masyarakat,
seperti minuman beralkoholseperti minuman beralkohol



Obyek PPnBMObyek PPnBM

Selain dikenakan PPN, dikenakan jugaSelain dikenakan PPN, dikenakan juga PajakPajak
Penjualan Atas Barang Mewah terhadap:Penjualan Atas Barang Mewah terhadap:

 Penyerahan Barang Kena Pajak YangPenyerahan Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah yang dilakukan olehTergolong Mewah yang dilakukan olehTergolong Mewah yang dilakukan olehTergolong Mewah yang dilakukan oleh
Pengusaha yang menghasilkanPengusaha yang menghasilkan BarangBarang
Kena Pajak Yang Tergolong MewahKena Pajak Yang Tergolong Mewah
tersebut di dalam Daerah Pabean dalamtersebut di dalam Daerah Pabean dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya;kegiatan usaha atau pekerjaannya;

 IImpor Barang Kena Pajak Yang Tergolongmpor Barang Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah.Mewah.



Pengertian “Pengertian “Menghasilkan”Menghasilkan”

MMerakiterakit;;

MemasakMemasak;;

MencampurMencampur;;MencampurMencampur;;

MengemasMengemas;;

MembotolkanMembotolkan..



Tarip PPnBMTarip PPnBM

TarifTarif PPnBMPPnBM palingpaling rendahrendah adalahadalah
10%10% dandan palingpaling tinggitinggi 200200%%
((tergantungtergantung padapada jenisjenis barangbarang).). AtasAtas
eksporekspor BarangBarang KenaKena PajakPajak YangYangeksporekspor BarangBarang KenaKena PajakPajak YangYang
TergolongTergolong MewahMewah dikenakandikenakan pajakpajak
dengandengan tariftarif 0% (0% (nolnol persenpersen).).



Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua)Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua) kelompokkelompok
yaitu:yaitu:

Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%,Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%,
40%, 50%, 60% dan 75%40%, 50%, 60% dan 75% (PP Nomor 12(PP Nomor 12
tahun 2006);tahun 2006);

Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%,Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%,

Tarip PPnBMTarip PPnBM

Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%,Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%,
30%, 40%, 50% dan 75%30%, 40%, 50% dan 75% (PP Nomor 55(PP Nomor 55
tahun 2004)tahun 2004)

Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan AtasJenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah atas Barang Kena Pajak YangBarang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah ditetapkan dengan KeputusanTergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan
Menteri KeuanganMenteri Keuangan



Kendaraan yang tidak dikenakanKendaraan yang tidak dikenakan
PPnBMPPnBM

Kendaraan CKD;Kendaraan CKD;

kendaraan sasis;kendaraan sasis;

kendaraan angkutan barang;kendaraan angkutan barang;

kendaraan bermotor beroda duakendaraan bermotor beroda duakendaraan bermotor beroda duakendaraan bermotor beroda dua
dengan kapasitas isi silinder sampaidengan kapasitas isi silinder sampai
dengan 250 CC.dengan 250 CC.



Kendaraan yang dibebaskanKendaraan yang dibebaskan
dari PPn BMdari PPn BM

 Ambulan, kendaraan jenazah, kendaraanAmbulan, kendaraan jenazah, kendaraan
pemadam kebakaran, kendaran tahanan,pemadam kebakaran, kendaran tahanan,
kendaraan angkutan umum;kendaraan angkutan umum;

 untuk tujuan protokoler kenegaraan, sepanjanguntuk tujuan protokoler kenegaraan, sepanjang
dananya berasal dari APBN/APBD;dananya berasal dari APBN/APBD;dananya berasal dari APBN/APBD;dananya berasal dari APBN/APBD;

 kendaraan bermotor angkutan lebih dari 10kendaraan bermotor angkutan lebih dari 10
(sepuluh) orang termasuk pengemudi, yang(sepuluh) orang termasuk pengemudi, yang
digunakan untuk kegiatan dinas TNI/POLRIdigunakan untuk kegiatan dinas TNI/POLRI
sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD;sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD;

 untuk keperluan patroli TNI/POLRI sepanjanguntuk keperluan patroli TNI/POLRI sepanjang
dananya berasal dari APBN/APBD.dananya berasal dari APBN/APBD.



Prosedur PembebasanProsedur Pembebasan
PPnBMPPnBM

wajib mempunyai SKBwajib mempunyai SKB
PPnBMPPnBM

Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang dikeluarkan
oleh Direktur Jenderal Pajak



 Permohonan untuk memperoleh SKB PPn BM, TNIPermohonan untuk memperoleh SKB PPn BM, TNI
atau POLRI atau Orang atau Badan atauatau POLRI atau Orang atau Badan atau
Pengusaha Angkutan Umum atau pihak lain wajibPengusaha Angkutan Umum atau pihak lain wajib
mengajukan permohonan kepada Direkturmengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal Pajak melalui Kepala KPP.Jenderal Pajak melalui Kepala KPP.

Prosedur PembebasanProsedur Pembebasan
PPnBMPPnBM

Jenderal Pajak melalui Kepala KPP.Jenderal Pajak melalui Kepala KPP.

 Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusanDirektur Jenderal Pajak memberikan keputusan
dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah suratdalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat
permohonan diterima dengan lengkap.permohonan diterima dengan lengkap.

 SKB PPn BM diterbitkan sebelum imporSKB PPn BM diterbitkan sebelum impor
kendaraan bermotor oleh pemohon SKB ataukendaraan bermotor oleh pemohon SKB atau
penyerahan kendaraan bermotor kepadapenyerahan kendaraan bermotor kepada
pemohon SKB.pemohon SKB.



CatatanCatatan

 PPengenaan PPnBM hanya satu kaliengenaan PPnBM hanya satu kali, sesuai, sesuai
dengan saat terutangnya PPnBM tersebut.dengan saat terutangnya PPnBM tersebut.

 PPNPPN dan Pdan PPnBMPnBM atas penyerahanatas penyerahan BKPBKP yangyang
dikembalikan dapat dikurangkan dari Pdikembalikan dapat dikurangkan dari PPNPN dandan
PajakPajak lainnyalainnya..

Dalam hal BKP yang diserahkan ternyataDalam hal BKP yang diserahkan ternyata Dalam hal BKP yang diserahkan ternyataDalam hal BKP yang diserahkan ternyata
dikembalikan (retur) oleh pembeli, makadikembalikan (retur) oleh pembeli, maka PPNPPN dandan
PPnBMPPnBM dari BKP yang dikembalikan tersebutdari BKP yang dikembalikan tersebut
mengurangi :mengurangi :
–– Pajak Keluaran dan PPajak Keluaran dan PPnBMPnBM yang terutang olehyang terutang oleh

Pengusaha Kena Pajak Penjualan,Pengusaha Kena Pajak Penjualan,

–– Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli,Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli,
dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yangdalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang
dikembalikan tersebut telah dikreditkan.dikembalikan tersebut telah dikreditkan.



CaraCara MMenentukanenentukan BesaranBesaran PPNPPN
dan PPnBMdan PPnBM

Tarip xTarip x
Dasar
PengenaanTarip xTarip x Pengenaan
Pajak



Dasar Pengenaan PajakDasar Pengenaan Pajak

Harga JualHarga Jual;;

NilaiNilai PenggantianPenggantian;;

Nilai ImporNilai Impor;;Nilai ImporNilai Impor;;

Nilai EksporNilai Ekspor;; atauatau

Nilai Lain yang ditetapkanNilai Lain yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteridengan Keputusan Menteri
KeuanganKeuangan ..



Faktur PajakFaktur Pajak

Faktur Pajak adalah buktiFaktur Pajak adalah bukti
pungutan pajak yang dibuatpungutan pajak yang dibuat
oleh PKP yang melakukanoleh PKP yang melakukanoleh PKP yang melakukanoleh PKP yang melakukan
penyerahan BKP ataupenyerahan BKP atau
penyerahan JKP.penyerahan JKP.



Jenis Faktur PajakJenis Faktur Pajak

FP Standar, termasuk dokumenFP Standar, termasuk dokumen--
dokumen tertentu yangdokumen tertentu yang
diperlakukan sebagai Fakturdiperlakukan sebagai Faktur
Pajak Standar;Pajak Standar;Pajak Standar;Pajak Standar;

FP GabunganFP Gabungan;; dandan

FP SederhanaFP Sederhana..



Faktur Pajak StandarFaktur Pajak Standar

SSyarat formalyarat formal adalah bahwa Faktur Pajak Standaradalah bahwa Faktur Pajak Standar
paling sedikit harus memuat keterangan:paling sedikit harus memuat keterangan:

 Nama, alamat, dan NPWP yang melakukanNama, alamat, dan NPWP yang melakukan
penyerahan atau pembelian BKP atau JKP;penyerahan atau pembelian BKP atau JKP;

 Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atauJenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau
penggantian, dan potongan harga;penggantian, dan potongan harga;penggantian, dan potongan harga;penggantian, dan potongan harga;

 PPN yang dipungut;PPN yang dipungut;
 PPnBM yang dipungut;PPnBM yang dipungut;
 Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP; danKode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP; dan
 Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak.Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak.

SSyarat materialyarat material adalah bahwa barang yangadalah bahwa barang yang
diserahkan benar, baik secara nilai maupundiserahkan benar, baik secara nilai maupun
jumlah.jumlah.



Faktur Pajak GabunganFaktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah satuFaktur Pajak Gabungan adalah satu
Faktur Pajak yang dibuat oleh PKPFaktur Pajak yang dibuat oleh PKP
yang meliputiyang meliputi semua penyerahansemua penyerahan
BKP atau penyerahan JKP yangBKP atau penyerahan JKP yangBKP atau penyerahan JKP yangBKP atau penyerahan JKP yang
terjadi selama satu bulan takwimterjadi selama satu bulan takwim
kepada pembeli yang sama ataukepada pembeli yang sama atau
penerima JKP yang sama.penerima JKP yang sama.



Faktur Pajak SederhanaFaktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah buktiFaktur Pajak Sederhana adalah bukti
pungutan pajak yang dibuat oleh PKPpungutan pajak yang dibuat oleh PKP
untuk menampung kegiatan penyerahanuntuk menampung kegiatan penyerahan
BKP dan atau JKP yang dilakukan secaraBKP dan atau JKP yang dilakukan secara
langsung kepadalangsung kepada konsumen akhir dankonsumen akhir dan
pembeli BKP atau penerima JKP yangpembeli BKP atau penerima JKP yangpembeli BKP atau penerima JKP yangpembeli BKP atau penerima JKP yang
tidak diketahui identitasnya.tidak diketahui identitasnya.

Faktur Pajak Sederhana tidak dapatFaktur Pajak Sederhana tidak dapat
digunakan oleh pembeli BKP ataudigunakan oleh pembeli BKP atau
penerima JKP sebagai dasar untukpenerima JKP sebagai dasar untuk
pengkreditan Pajak Masukan.pengkreditan Pajak Masukan.


