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PAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 23



PPh PASAL 23

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 1. dividen; 2. bunga; 3.
royalti; dan 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;

b. dihapus

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
badan pemerintah, … kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong
pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang
telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dimaksud tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi
100% daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



PPh Pasal 23

Jenis Objek Tarif Sifat

SEWA SELAIN SEWA TNH&BGN 2% Tidak Final

JASA TEKNIK 2% Tidak Final

JASA MANAJEMEN 2% Tidak Final

JASA KONSULTAN 2% Tidak Final

JASA LAIN *) 2% Tidak Final

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dimaksud
tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%
daripada tarif dimaksud.

PERATURAN MENKEU NOMOR 244/PMK.03/2008

PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan takwim
disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan
menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim
berikutnya;

SPT Masa PPh Pasal 23/26 lengkap beserta lampirannya harus
dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya



JENIS JASA LAIN (PPh Pasal 23)

a. Jasa Penilai (appraisal);

b. Jasa aktuaris;

c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d. Jasa perancang (design);

e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan
gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha
tetap (BUT);

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan
selain migas;

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

i. Jasa penebangan hutan;

j. Jasa pengolahan limbah;

k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service)

l. Jasa perantara dan/atau keagenan



JENIS JASA LAIN (PPh Pasal 23)
m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali

yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;

n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan
oleh KSEI;

o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

p. Jasa mixing film;

q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;

s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan,
listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat
transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;



JENIS JASA LAIN (PPh Pasal 23)
t. Jasa maklon;

u. Jasa penyelidikan dan keamanan;

v. Jasa penyelenggara kegiatan atau even organizer;

w. Jasa pengepakan;

x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa,
media luar ruang atau media lain untuk penyampaian
informasi;

y. Jasa pembasmian hama;

z. Jasa kebersihan atau cleaning service;z. Jasa kebersihan atau cleaning service;

aa. Jasa katering atau tata boga.

PERATURAN MENKEU NOMOR 244/PMK.03/2008



CONTOH

PPh Pasal 23 adalah:

Jumlah pembayaran (termasuk PPN) Rp4.400.000

Objek PPh Ps 23:

PT WISATA menyewa sebuah bus dari PT Buskita (PKP), sebuah
perusahaan persewaan bus, dengan jumlah pembayaran sebesar

Rp4.400.000 (termasuk PPN). Pembayaran dilakukan pada tanggal
10 Maret 2009.

100/110 x Rp4.400.000 Rp4.000.000

PPh Ps 23:

2% x Rp4.000.000 Rp 80.000

Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong PEMOTONG dan kepada
PT Buskita diberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (lb ke-1)
saat dilakukan pemotongan. Selanjutnya dilaporkan dalam
SPT Masa PPh Pasal 23.



CONTOH:
PT RAMEGAWE pada tanggal 22 Maret 2009 membayar jasa persewaan kursi

kepada Susilo yang memiliki usaha persewaan kursi dengan nilai sewa
(penggantian) sebesar Rp2.000.000,00 (tidak termasuk PPN).

Dalam hal Susilo telah memiliki NPWP dan PKP maka:

Jumlah pembayaran => Rp2.000.000 + Rp200.000 (PPN)= Rp2.200.000

Objek PPh Pasal 23: 100/110 x Rp2.200.000 = Rp2.000.000

PPh Pasal 23= 2% X Rp2.000.000 = Rp40.000

PPN = 10% x Rp2.000.000 = Rp200.000PPN = 10% x Rp2.000.000 = Rp200.000

Dalam hal Susilo telah memiliki NPWP tetapi bukan PKP maka:

Jumlah pembayaran => Rp2.000.000

PPh Pasal 23= 2% X Rp2.000.000 = Rp40.000

PPN = Nihil

Dalam hal Susilo tidak memiliki NPWP maka:

Jumlah pembayaran => Rp2.000.000

PPh Pasal 23= 2% X 200% x Rp2.000.000 = Rp80.000

PPN = Nihil



CONTOH:

PT ICIP2 pada tanggal 22 Maret 2009 membayar jasa catering
kepada CV Salmah (PKP) sebuah perusahaan jasa boga, untuk

kegiatan diklat dengan pembayaran sebesar Rp14.300.000
(termasuk PPN)

PPh Pasal 23 adalah:

Jumlah pembayaran (termasuk PPN) Rp14.300.000

Objek PPh Pasal 23:Objek PPh Pasal 23:

100/110 x Rp14.300.000 Rp13.000.000

PPh Pasal 23:

2% x Rp13.000.000= Rp260.000

Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong PEMOTONG dan kepada CV Salmah
diberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (lb ke-1) saat dilakukan
pemotongan. Selanjutnya dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23.



TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh
PASAL 23

WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENUNJUKKAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

PENGHASILAN YANG DITERIMA KONTRAKTOR, KONSULTAN,PENGHASILAN YANG DITERIMA KONTRAKTOR, KONSULTAN,
DAN PEMASOK UTAMA DARI PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG
DIBIAYAI DENGAN DANA HIBAH DAN ATAU PINJAMAN LUAR

NEGERI



PAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 4 (2)



PPH PASAL 4 ayat 2

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yangatau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura;

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah
dan/atau bangunan; dan

e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak
tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1). (Pasal 17)



Transaksi Penjualan Saham di Bursa EfekTransaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Besarnya Pajak Penghasilan:
0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.
Bagi pemilik saham pendiri dikenakan sebesar :

0,1% x Nilai transaksi + 0,5% dari nilai saham pada akhir
periode; atau
0,1% x Nilai transaksi + 0,5% dari nilai saham pada saat
IPO.IPO.

Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya
tercatat dalamdaftar pemegang saham atau tercantum dalam
anggaran dasar sebelum pernyataan pendaftaran yang
diajukan pada BAPEPAM dalam rangka penawaran umum perdana

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak
bersifat final.

Diatur di PP Nomor 14 Tahun 1997



BUNGA SIMPANAN KEPADA ANGGOTABUNGA SIMPANAN KEPADA ANGGOTA
KOPERASI ORANG PRIBADIKOPERASI ORANG PRIBADI

Besarnya Pajak Penghasilan:
0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai
dengan Rp240.000 per bulan; atau
10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa
bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan.

Diatur di PP Nomor 15 Tahun 2009

Penghasilan berupa bunga simpanan adalah imbalan berupa
bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang
pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang
pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut
menjadi anggota.

Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah bunga simpanan
yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang
merupakan bagian dari sisa hasil usaha

Diatur di PP Nomor 15 Tahun 2009



Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp240.000 untuk
masa Januari
 PPh terutang 0% x Rp240.000 = Nihil

CONTOH

Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp245.000 untuk
masa Januari
 PPh terutang 10% x Rp245.000 = Rp24.500PPh terutang 10% x Rp245.000 = Rp24.500

Bunga dibayarkan pada bulan April sebesar Rp500.000
dengan rincian: Bulan Januari Rp250.000, Februari
Rp150.000, dan Maret Rp100.000.
PPh terutang 10% adalah bunga bulan Januari sebesar
10% x Rp250.000 = Rp25.000 sedangkan untuk bulan
Februari dan Maret nihil.



jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang
dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau
bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya

SEWA TANAH DAN BANGUNANSEWA TANAH DAN BANGUNAN

10% dari jumlah bruto nilai persewaan
(diatur pada PP 29/1996 diubah dg PP 5/2002)

bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya
pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang
perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan
dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

PPh yang terutang dipotong pada saat pembayaran;

PPh yang terutang disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos
dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin
berikutnya setelah bulan pembayaran;

Pemotongan dan penyetoran PPh yang terutang dilaporkan ke
Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh)
bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran.



CONTOH

PPh atas sewa gedung (Pasal 4 ayat 2) adalah:

Jumlah pembayaran (penggantian) Rp12.000.000,00

Karena Purnomo non PKP maka atas transaksi ini tidak terutang PPN.

Objek PPh Pasal 4 ayat 2: Rp12.000.000,00

PT RAMEGAWE menyewa sebuah gedung milik Purnomo (sudah ber-NPWP tetapi

non PKP) untuk masa 2 tahun. Jumlah penggantian sewa untuk 2 tahun adalah

sebesar Rp12.000.000,00. Pembayaran dilakukan pada tanggal 20 Maret 2009.

Objek PPh Pasal 4 ayat 2: Rp12.000.000,00

PPh Ps 4 ayat 2:

10% x Rp12.000.000,00 Rp 1.200.000,00

Jumlah PPh atas sewa gedung yang dipotong PEMOTONG dan kepada Purnomo
diberikan Bukti Pemotongan PPh (lb ke-1) saat dilakukan pemotongan. Selanjutnya

dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.



Jenis Objek Tarif Dasar

JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI:
a. Memiliki kualifikasi usaha kecil
b. Tidak memiliki kualifikasi usaha
c. Selain a dan b

2%
4%
3%

PP 51/2008

JASA PERENCANAAN/ PENGAWASAN
KONSTRUKSI:

a. Memiliki kualifikasi usaha 4%

PELAKSANAAN,PELAKSANAAN,
PERENCANAAN/PENGAWASAN KONSTRUKSIPERENCANAAN/PENGAWASAN KONSTRUKSI

a. Memiliki kualifikasi usaha
b. Tidak memiliki kualifikasi usaha

4%
6%

PP 51/2008

dari jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN

PPh terutang dipotong pada saat pembayaran;

PPh yang dipotong disetor ke kas negara melalui Kantor Pos
atau bank yang ditunjuk oleh MenKeu, paling lama tanggal 10
bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.

SPT Masa wajib disampaikan paling lama 20 hari setelah bulan
dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.



Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

yaitu penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak,
atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang
tidak memerlukan persyaratan khusus; dipungut Pajak Penghasilan
oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau

pejabat yang menyetujui tukar-menukar.

PPPPhh ATAS PENGALIHAN HAK ATASATAS PENGALIHAN HAK ATAS
TANAHTANAH dandan//atauatau BANGUNANBANGUNAN

PP 48/1994 jis PP 27/1996, PP 79/1999 dan PP 71/2008

pejabat yang menyetujui tukar-menukar.

Besarnya Pajak Penghasilan adalah 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan bersifat FINAL

Bendaharawan atau pejabat tersebut wajib menyetor PPh yang telah dipungut ke
bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan SSP atas nama orang

pribadi atau badan yang menerima pembayaran sebelum melakukan pembayaran
atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.

Bendaharawan atau pejabat tsb wajib menyampaikan laporan
kepada Dirjen Pajak.



Dikecualikan dari kewajiban pemungutan PPh atas pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan oleh Bendahara

orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan
Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari
Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah

yang dipecah-pecah;

PPPPhh ATAS PENGALIHAN HAK ATASATAS PENGALIHAN HAK ATAS
TANAHTANAH dandan//atauatau BANGUNANBANGUNAN

yang dipecah-pecah;

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah

guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh

pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan
air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran
irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan
umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan

bencana lainnya, dan fasilitas ABRI.



DIVIDEN YANG DITERIMA WPDNDIVIDEN YANG DITERIMA WPDN
PRIBADIPRIBADI

10% dari dividen yang diterima
(diatur di PP Nomor 19 Tahun 2009)



HADIAH UNDIANHADIAH UNDIAN

25% dari jumlah bruto nilai hadiah undian.

 Apabila hadiah undian tidak diberikan dalam bentuk uang
tetapi dalam bentuk barang maka yang dimaksud dengan nilai
hadiah undian adalah nilai pasar barang tersebut.

Pemotong Pajaknya adalah penyelenggara undian.
Penyelenggara undian ini adalah orang pribadi, badan,
kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi
internasional) atau penyelenggara lainnya, termasuk
pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan
hadiah dengan cara diundi.

Diatur di PP Nomor 132 Tahun 2000


