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I. Undang-Undang Nomor  7 TAHUN 2021 

 

Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang 

mengatur antara lain adalah sebagai berikut:  

 
1. Pajak Penghasilan 

 

• Objek pajak adalah penghasilan, yaitu 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 apa 

pun, termasuk: 

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

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura 

dan/atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; 

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 karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

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, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; dan 

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

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; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
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k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan 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; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 

• Warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak 

Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 

Indonesia yaitu dimana penghasilan yang diterima sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang dibayarkan di luar Indonesia,dengan ketentuan: 

a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak 

dalam negeri. 

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan 

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan 
pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak 

Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. 

 

• Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: 

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang 

diperdagangkan di pasar uang, 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 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, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, 

yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

• Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

a. 1.  bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima 

oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan 

oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui 

di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang 
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berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah; dan 

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 

mikro dan kecil, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. warisan; 

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau 

kenikmatan, meliputi: 

1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi 

seluruh pegawai; 

2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; 

3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi 

kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; 

4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau 

5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan 

tertentu; 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau 

karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran 

asuransi beasiswa; 

f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak: 

a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di 

wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu; dan/atau 

b) badan dalam negeri;  

2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari 

suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, 

sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha 

lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi 

persyaratan berikut: 

a) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling 

sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak; atau 

b) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak 

diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur 

Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Dividen tersebut; 

3. Dividen yang berasal dari luar negeri merupakan: 

a) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang 

sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau 

b) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang 

sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi 

kepemilikan saham; 

4. dalam hal Dividen dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha 

tetap di luar negeri diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari 30% dari 

jumlah laba setelah pajak berlaku ketentuan: 
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a) atas Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, 

dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; 

b) atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan Dividen 

dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikenai Pajak 

Penghasilan; dan 

c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan Dividen dan/atau 

penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a) serta atas selisih, tidak dikenai Pajak Penghasilan; 

5. dalam hal Dividen dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha 

tetap di luar negeri, diinvestasikan di wilayah NKRI sebesar lebih dari 30% 

dari jumlah laba setelah pajak berlaku ketentuan: 

a) atas Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut 

dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan 

b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau 

penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan, tidak dikenai Pajak 

Penghasilan; 

6. dalam hal Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang 

sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia 

setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas 

dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak 

Penghasilan; 

7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui 

bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam 

negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari 

pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan 

di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan 

berikut: 

a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan 

b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri; 

8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas 

penghasilan, berlaku ketentuan: 

a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang 

terutang; 

b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; 

dan/atau 

c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak; 

9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka 

waktu tertentu, berlaku ketentuan: 

a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun 

pajak diperoleh; dan 

b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas 

penghasilan tersebut merupakan kredit pajak; 

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-

bidang tertentu; 

i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari 

koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-

saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif; 
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j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 

k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu; 

l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; 

m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu; 

n. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, 

dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau 

instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); 

dan 

o. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau 

keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan 

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam 

jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau 

ditempatkan sebagai dana abadi. 

• Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain: 

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi 

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 1 tahun; 

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan; 

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan; 

e. kerugian selisih kurs mata uang asing; 

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya 

diatur dengan Praturan Pemerintah; 

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; 

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; 

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah; dan 

n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau 

kenikmatan. 
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• Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian 

tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya 

berturut-turut sampai dengan 5 tahun. 

• Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan 

berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

• Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit: 

a. Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 

b. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 

c. Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan; dan 

d. Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. 

• Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak 

dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 

Rp500.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. 

• Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: 

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Dividen, 

termasuk Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang 

polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 

saham, sekutu, atau anggota; 

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan 

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, 

kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai 

penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

f. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali 

sumbangan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil 

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, 

yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah; 

g. Pajak Penghasilan; 

h. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak 

atau orang yang menjadi tanggungannya; 

i. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

j. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

• Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan 

sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. 
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• Penyusutan:  

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan,  

perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak 

milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan 

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian 

yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta 

tersebut. 

•  (2) Penyusutan atas pengeluaran harta selain bangunan, dapat juga dilakukan 

 dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung 

 dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada 

akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat 

dilakukan secara taat asas. 

• Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta 

yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan 

selesainya pengerjaan harta tersebut. 

• Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan 

melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang 

bersangkutan mulai menghasilkan. 

• Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan 

atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. 

• Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud 

ditetapkan sebagai berikut: 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud  
dalam 

Ayat (1) Ayat (2) 

    

I. Bukan Bangunan    

Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 
Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

II. Bangunan Permanen    

Tidak Permanen 20 tahun 5%  

 10 tahun 10%  

 

• Apabila bangunan permanen mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun, 

penyusutan dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa 

manfaat tau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan 

pembukuan Wajib Pajak. 

• Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab 

lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian 

dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh 

dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. 

• Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat 

diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur 

Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian 

tersebut. 
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• Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat, yang berupa harta 

berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan 

sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 

• Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-

bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara 

menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku 

dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan 

secara taat asas. 

• Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang 

usaha tertentu. 

• Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan 

sebagai berikut: 

Kelompok Harta Tak Berwujud 
Masa 

Manfaat 

Tarif Amortisasi  berdasarkan 

metode 

Garis Lurus Saldo Menurun 

Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

 

• Apabila harta tak berwujud mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun, 

amortisasi dilakukan sesuai dengan masa manfaat untuk harta tak berwujud 

kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan 

pembukuan Wajib Pajak. 

• Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan 

dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan 

ketentuan.  

• Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan 

gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. 

• Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang 

dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber 

alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, 

dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% 

setahun. 

• Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan 

ketentuan. 

• Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak, maka nilai sisa buku 

harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang 

diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya 

pengalihan tersebut. 
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• Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat, yang berupa harta tak 

berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan 

sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 

• Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: 

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut: 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

0 – Rp 60.000.000,00 5% 

> Rp 60.000.000,00 – Rp 250.000.000,00 15% 

> Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 25% 

> Rp 500.000.000,00 – Rp 5.000.000.000,00 30% 

> Rp 5.000.000.000,00 35% 

 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% 

yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. 

• Wajib Pajak badan dalam negeri: 

a. berbentuk perseroan terbuka; 

b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa 

efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan 

c. memenuhi persyaratan tertentu, 

dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah. 

• Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa Dividen yang dibagikan kepada 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan 

bersifat final. 

• Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya Dividen oleh Wajib 

Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain 

badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 

50% dari jumlah saham yang disetor; atau 

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki 

penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. 

• Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui 

pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose 

company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian 

tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan 

istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran 

penetapan harga. 

• Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau 

special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara 

yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai 

penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan 

di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. 
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• Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari 

pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan 

kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau 

pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. 

• Hubungan istimewa dianggap ada apabila: 

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling 

rendah 25% pada Wajib Pajak lain; 

hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua 

Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih 

yang disebut terakhir; 

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak 

berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; 

atau 

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis 

keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. 

 

2. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 

 

• Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 

Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan 

penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

 

• Penghapusan NPWP dilakukan DJP 

a. Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak dan/atau ahli waris apabila Wajib Pajak 

sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif 

b. Wajib Pajak Badan likuidasi 

c. Wajib Pajak badan usaha tetap sudah tidak berkegiatan usaha di Indonesia 

d. Dianggap perlu dihapus oleh DJP jika sudah tidak memenuhi persyaratan 

subjektif dan/atau objektif 

 

• Sanksi atas Pembetulan SPT atau SPM Kurang Bayar 

a.  Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah 

disampaikan, dalam hal pembetulan SPT mengakitkan utang pajak menjadi lebih 

besar, kepadanya dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif 

bunga perbulan yang ditetapkan  Menteri Keuangan paling lama 24 bulan 

(terhitung sejak saat tanggal penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal 

pembayaran) 

b. Walaupun telah dilakukan pemeriksan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan 

kemajuan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis 

mengenai ketidakbenaran perbuatan sepanjang mulainnya penyidikan belum 

diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Poliso negara 

Republik Indonesia 

c. Walaupun telah dilakukan pemeriksaan, sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil 

Pemeriksan belum disampaikan, wajib pajak dapat mengungkapkan dalam 

laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah 

disampaikan dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. 
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• Sanksi atas Pemeriksaan dan Sanksi Dalam Upaya Hukum 

a. Sanksi pemeriksaan dan  WP tidak menyampaikan SPT / membuat 

pembukuan 

Uraian 
KUP 
Lama 

RUU HPP 

PPh kurang dibayar 50% 

Sanksi bunga perbulan  → suku bunga 

acuan + uplift factor 20% (maks. 24 

bulan) 

PPh kurang dipotong 100% 

Sanksi bunga perbulan  → suku bunga 

acuan + uplift factor 20% (maks. 24 

bulan) 

PPh dipotong tetapi tidak 

disetor 
100% 75% 

PPN & PPnBM kurang dibayar 100% 75% 

 

d. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/pengadilan 

menguatkan ketetapan DJP 

Uraian KUP Lama RUU HPP 

Keberatan 50% 30% 

Banding 100% 60% 

Peninjauan Kembali - 60% 

 

• Pajak Internasional 

 

a. Mutual Agreement Procedure (MAP) 

Jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan 

persetujuan bersama sampai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 

Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak tetap melanjutkan perundingan, 

dalam hal materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan 

Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur 

persetujuan bersama 

 

b. Konsensus Pemajakan Global 

Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian 

dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra 

atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka: 

1. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; 

2. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba; 

3. pertukaran informasi perpajakan; 

4. bantuan penagihan pajak; dan 

5. kerjasama perpajakan lainnya 

 

• Kuasa Wajib Pajak 

Untuk keadilan dan kepastian hukum, kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh 

siapapun, sepanjang  memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang 

perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan 

suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda dua (2) derajat. 
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• Penegakan Hukum Pidana Pajak dengan mengedepankan Pemulihan 

Kerugian Pendapatan Negara 

a. Demi keadilan dan kepastian hukum, hingga tahap persidangan, Wajib Pajak 

diberikan kesempatan  untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara 

dengan membayar pokok pajak dan sanksi,  sebagai pertimbangan untuk 

dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara. 

b. Perubahan sanksi yang harus  dibayar: 

 

Perbuatan UU KUP UU HPP  

Pidana pajak kealpaan Membayar pokok pajak +  

sanksi 3x pajak kurang 
dibayar 

Membayar pokok pajak + 

sanksi  1x pajak kurang 
dibayar 

Pidana pajak kesengajaan Membayar pokok pajak +  

sanksi 3x pajak kurang 
dibayar 

Membayar pokok pajak + 

sanksi  3x pajak kurang 
dibayar 

Pidana pajak pembuatan 
faktur  pajak/bukti potong 

PPh  fiktif 

Membayar pokok pajak +  
sanksi 3x pajak kurang 

dibayar 

Membayar pokok pajak + 
sanksi  4x pajak kurang 

dibayar 

 

3. Pajak Pertambahan Nilai 

 

• Pengecualian Objek PPN Dan Fasilitas PPN 

a. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yaitu: 

1. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman 

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan 

objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi 

daerah; dan 

2. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan 

surat berharga 

b. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yaitu: 

1. Jasa keagamaan; 

2. Jasa kesenian/hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

3. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan 

ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah; 

4. Jasa pemerintahan; 

5. Jasa peyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir 

atau pengelola tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

6. Jasa boga dan katerin, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan 

makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

 

• Perubahan Tarif PPN 

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu; 

a. sebesar 11% berlaku pada tanggal 1 April 2022; 

b. sebesar 12% berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. 
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UU PPN 
 

UU HPP 

Tarif Berlaku Tarif 
Berlaku 

10% 
s.d. Maret 

2022 
11% 

Mulai 1 April 2022 

 12% 
Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025 

 

 

• Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan 

BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 

terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain, dapat 

dikreditkan. 

 

• Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 

a. Pengusaha Kena Pajak yang: 

1. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi 

jumlah tertentu; 

2. melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau 

3. melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena 

Pajak tertentu, dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan 

Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak dengan besaran tertentu. 

Dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP 

dan/atau JKP dengan besaran tertentu. 

b. Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta 

pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar 

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang berhubungan dengan 

penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak  di atas tidak dapat dikreditkan 

 

• Kriteria fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN 

Pajak terutang tidak dipungut Sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari 

pengenaan pajak,untuk transaksi berikut ini dan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah: 

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; 

b. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; 

c. impor Barang Kena Pajak tertentu; 

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah 

Pabean di dalam Daerah Pabean; dan 

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean  

4. Program Pengungkapan Sukarela 

 

Kebijakan I: 

• Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang 

diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang DJP belum menemukan data 

dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. 

 

• Harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang, harta yang dimaksud 

adalah yang diperoleh sejak tangal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 

Desember 2015) 
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• Dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut: 

6% atas Harta bersih yang berada di 

dalam wilayah NKRI dengan ketentuan 

diinvestasikan pada: 

1. kegiatan usaha sektor 

pengolahan sumber daya alam 

atau sektor energi terbarukan di 

dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; dan/atau 

2. Surat Berharga Negara; 

8% atas Harta bersih yang berada di 

dalam wilayah NKRI dan tidak 

diinvestasikan pada: 

6% atas Harta bersih yang berada di luar 

wilayah NKRI, dengan ketentuan: 

dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan 
diinvestasikan pada: 

8% atas Harta bersih yang berada di luar 
wilayah NKRI dengan ketentuan 

dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan 

tidak diinvestasikan pada: 

11% atas Harta bersih yang berada di 

luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke 

dalam wilayah NKRI. 

 

 

• Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran PPS kebijakan I 

 

 Kebijakan II: 

• Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan Harta bersih yang: 

a. diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 

2020; 

b. masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan 

c. belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 

Pajak 2020 kepada DJP 

 

• Harus memenuhi ketentuan: 

a. tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 

2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 

b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 

2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau 

Tahun Pajak 2020 

c. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan 
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d. tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; 

dan/atau 

e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang 

perpajakan 

 

• Harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2020, dikenakan Pajak 

Penghasilan Final dengan tarif sebagai berikut: 

12% atas Harta bersih yang berada di 

dalam wilayah NKRI dengan ketentuan 
diinvestasikan pada: 

1. kegiatan usaha sektor pengolahan 

sumber daya alam atau sektor energi 

terbarukan di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

dan/atau 

2. Surat Berharga Negara; 

14% atas Harta bersih yang berada di 

dalam wilayah NKRI dan tidak 
diinvestasikan pada: 

12% atas Harta bersih yang berada di 
luar wilayah NKRI, dengan ketentuan: 

dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan 

diinvestasikan pada: 

14% atas Harta bersih yang berada di 

luar wilayah NKRI dengan ketentuan 

dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan 
tidak diinvestasikan pada: 

18% atas Harta bersih yang berada di 
luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke 

dalam wilayah NKRI. 

 

 

• Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatas, Wajib Pajak orang pribadi 

yang mengungkapkan Harta bersih juga harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. memiliki NPWP; 

b. membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final; 

c. menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 

2020; dan 

d. mencabut permohonan: 

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 

2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; 

3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; 

4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; 

5. keberatan; 

6. pembetulan; 

7. banding; 

8. gugatan; dan/atau 

9. peninjauan Kembali 

 

• Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan atas SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 

2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020 ,pembetulan dianggap tidak 

disampaikan 

 

• Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain 

mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan: 
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a. nilai Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut 

diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun 

Pajak 2022; dan 

b. terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a: 

1. dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 

30%; dan 

2. dikenai sanksi administratif berupa bunga 

3. melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh 

Direktur Jenderal Pajak 

 

• Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada: 

a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi 

terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau 

b. Surat Berharga Negara 

wajib menginvestasikan Harta bersih paling lambat tanggal 30 September 2023 

dan wajib dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan 
   

• Sanksi atas pelanggaran PPS kebijakan II : 

 

 
 

• Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih melaui surat pemberitahuan 

pengungkapan harta dan disampaikan kepada DJP sejak tanggal 1 

Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. 

• Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan: 

a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final 

b. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan 

c. daftar utang 

d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta 

bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  

e. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih kegiatan usaha sektor 

pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau Surat Berharga 

Negara 
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• Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian 

antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, 

Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat 

keterangan 

 

5. Pajak Karbon 

 

• Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif 

bagi lingkungan hidup 

• Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau 

aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode 

tertentu 

• Saat terutang pajak karbon ditentukan: 

a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon 

b. pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi 

karbon dalam jumlah tertentu 

c. saat lain yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

• Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di 

pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang 

setara. 

Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. 

 


