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Jika seorang  keturunan Adam  meninggal 
maka putuslah segala amalannya,

kecuali 3 hal, yaitu:

Sedekah jariyah

ilmu yang bermanfaat

Doa  anak  yang  soleh
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Peserta Pelatihan Brevet Pajak
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Cintailah Ilmu Pengetahuan,
sebagaimana Kita mencintai

diri kita sendiri, 
karena dengan berilmu pengetahuan,
Kita pasti akan selamat baik di dunia

maupun kelak di akhirat

Petuah bijak para profesional
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Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi
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Pengertian PPh, Subjek dan Objek
SESI : 1

Sub pokok bahasan :
1). Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

2). Subjek Pajak Orang Pribadi Dan Warisan Yang Belum

Terbagi Menggantikan Yang Berhak

3). Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Jenis PPh OP
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PAJAK PENGHASILAN

DASAR HUKUM

• Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 

• Undang Undang Nomor 7 Tahun 1991 

• Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 

• Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 

• UU No 36 tahun 2008 (terakhir) Tentang Pajak 
Penghasilan

• Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan 
serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pajak 
Penghasilan



INTI PERSOALAN PERPAJAKAN

Apa yg menjadi inti perpajakan di Indoensia ?

Inti persoalan perpajakan adalah:
1. Siapa yg harus membayar pajak, dan

2. Berapa besarnya pajak terutang

Masalah siapa yg harus membayar pajak adalah persoalan

subjek pajak, yg terdiri dari :

1. Orang Pribadi (Personal)

2. Badan (Corporate)

Sdgkan berapa besar pajak yg terutang, menyangkut masalah:

1. Objek pajak (Tax object)

2. Tarif pajak (Tax rate)

3. Dasar Pengenaan Pajak (Tax base)
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INTI PERSOALAN PERPAJAKAN

Inti

Siapa

Berapa

Subjek

Tarif

DPP

Objek

Pajak

Terutang

Wajib Pajak
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Subyek Pajak
yaitu Orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. 

PPh ini dikenakan terhadap SP berkenaan dengan

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam

tahun pajak.

• Subjek Pajak adalah Orang Pribadi, Warisan atau Badan, termasuk

Bentuk Usaha Tetap, baik yg berada di dalam negeri maupun berada

di luar negeri, yg mempunyai atau memperoleh penghasilan dari

Indonesia
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Subjek Pajak

Konsep umum

• Subjek Pajak Tidak Sama dengan Wajib Pajak

• Subjek Pajak dikenakan pajak bila menerima penghasilan. Subjek pajak 

yang menerima penghasilan disebut wajib pajak: Pihak yang 

membayar pajak 

• Wajib Pajak:

� Pihak yang melakukan kewajiban perpajakan 
(potong/pungut, setor, lapor, pembukuan)

� Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi 
kewajiban subjektif dan objektif

� WP OP yang menerima penghasilan < PTKP tidak 
wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
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Subyek Pajak Berdasarkan Lokasi Geografis

SP Dalam Negeri

� OP yang bertempat 
tinggal/berada di 
Indonesia lebih dari 183 
hari dalam jk waktu 12 
bulan.

� Badan yang 
didirikan/bertempat 
kedudukan di Indonesia

� Warisan yang belum 
terbagi sebagai satu 
kesatuan

SP Luar Negeri

� OP yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia atau 

tidak lebih dari 183 hari 

dalam jk waktu 12 bulan.

� Badan yang tidak 

didirikan/tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia 

yang menjalankan kegiatan 

melalui  BUT
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Perbedaan Antara SP DN & SP LN

SP Dalam Negeri

� Dikenakan pajak atas 
penghasilan baik yang 
diterima atau diperoleh 
dari Indonesia dan luar 
Indonesia

� Didasarkan atas 
penghasilan netto dengan 
tarif umum

� Wajib menyampaikan SPT 
tahunan

SP Luar Negeri

� Dikenakan pajak hanya atas 

penghasilan yang berasal 

dari sumber Indonesia

� Didasarkan atas penghasilan 

bruto dengan tarif pajak 

sepadan (final)

� Tidak wajib menyampaikan 

SPT tahunan
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SUBJEK PAJAK (Pasal 2)SUBJEK PAJAK (Pasal 2)

SUBJEK 

PAJAK

SUBJEK PAJAK 

LUAR NEGERI

SUBJEK PAJAK 

DALAM NEGERI

Orang Pribadi

Badan

BUT

Non BUT

Seluruh Penghasilan

• Penghasilan dari kegiatan operasi 

dan harta yang dimiliki/dikuasai

• Penghasilan kantor pusat 

• Penghasilan lainnya yang diperoleh 

sehubungan dengan penghasilan 

kantor pusat

Penghasilan yang diperoleh dari 

Indonesia

Pasal 5(1)Pasal 5(1)

Pasal 5(1)Pasal 5(1)

Pasal 4Pasal 4

Pasal 2(2)Pasal 2(2)

Pasal 2(3)Pasal 2(3)

Pasal 2(4)Pasal 2(4)

Objek Pajak

Warisan yang 

belum terbagi

Orang 

Pribadi

Badan

16



1

17

Pengertian PPh



PAJAK PENGHASILAN (PPh)

A D A L A H

PAJAK YANG DIKENAKAN 

TERHADAP SUBJEK PAJAK 

ATAS PENGHASILAN YANG 

DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA 

DALAM TAHUN PAJAK

Pasal 1

18



Karakteristik Pajak Penghasilan

2. Subyektif 
PPh tergantung pada ada atau tidak adanya penghasilan 

1. Pajak Langsung
Penanggung jawab pajak = Pemikul beban pajak 
Kecuali PPh Pemotongan Pemungutan

3. Menggunakan “Pelunasan dlm thn berjalan” 
PPh akhir tahun (PPh Psl.29)  = PPh terhutang - PPh dibayar dlm thn berjalan. 

PPh tahun berjalan dapat berupa : PPh Psl.21, 22, 23, 24, 25, PPh Psl.26 ay (5).

7/6/2014 1919
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Sifat Pajak Penghasilan

PPh

FINAL

Penghasilan final 
dan PPh final tidak dihitung
& diperhitungkan di SPT Th

TIDAK FINAL

Ph dihitung
& PPh diperhitungkan

kembali
di SPT Th20



Subjek Pajak

Objek Pajak

Wajib Pajak

+

=

Subyek Pajak = Wajib Pajak
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PPh

SUBJEK OBJEK

BUKAN

SUBJEK

BUKAN

OBJEK
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Subjek Pajak

SUBJEK PAJAK

SP Dalam Negeri

OP
Warisan Belum 
Terbagi (WBT)

BADAN
BENTUK USAHA 

TETAP
(BUT)

SP Luar Negeri

OP Badan
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Subjek Pajak Orang Pribadi

SP OP

Dikenakan Pajak

PEGAWAI
PENGUSAHA,

PEKERJA BEBAS

Dikecualikan dari
Pengenaan pajak

Orang asing yg 
Menjadi
Staf BPNA

Orang asing yg
Menjadi staf

Orgns internasional

24



2525

Memahami Pajak

1. Siapa SUBJEK-nya ?

2. Apa OBJEK-nya ?

3. Bagaimana CARA MENGHITUNG-nya ?

+ pengadministrasian-nya 

(setor ke kas negara

, lapor dgn SPT masa & tahunan)
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contoh

• Mr. Steven (WNA) tinggal di bandung sudah 

seminggu (dari awal pebruari)

• Diterima kerja di hotel Panghegar sebagai chief 

kitchen. Tgl 3 Maret menerima gaji Rp. 15.000.000

• Gaji yg diterima mr.Steven dipotong PPh pasal 

berapa ?
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PPh 21 atau PPh 26 ?

• Honor diterima Cristian Bautista (singer Philipina)

• Honor diterima Cristian Gonzales (baru 2 bulan 
bermain di Indonesia/PERSIB)

• Honor diterima Cristian Sugiono (artis sinetron)

• Honor diterima Cristian Meyer (staf kedubes Jerman) 
dari Goethe Institute sbg instruktur

• Gaji diterima Cristian Meyer

• Gaji diterima Kang Asep cristian (staf kedubes Jerman 
di Jakarta)
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WP OP 

PENGUSAHA
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Contoh WP OP pengusaha tertentu

• Tn.Handri memiliki usaha dagang :HP

• Handri-cell, lokasi di BEC (KPP cibeunying)

• Usahanya berkembang, maka membuka konter baru : 

• BTC (KPP Bojonagara) 

• Metro IM (KPP Cicadas)

Kewajiban Tn.Handri :

Harus lapor ke KPP Bojonagar & KPP Cicadas (NPWP 

Cabang)

Setor PPh ps 25 : 0,75% x omset masing2 cabang
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Bagaimana pendapat anda ?

• Honor yang diterima Anggun C. Sasmi saat manggung 

di Jakarta

• Penghasilan diterima para TKI yg menetap di LN 

sesuai masa kontrak

• Manohara menetap di Kelantan

• Hadiah yang diterima Taufik Hidayat saat menjadi 

juara bulutangkis Taiwan Open 
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Subjek Pajak Orang Pribadi
dan Warisan yg Belum Terbagi

Menggantikan yg Berhak

2
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SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK

PAJAK PENGHASILAN

PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak
dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan, sehingga terdapat
ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak
dapat dikenakan PPh

SUBJEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN

• ORANG PRIBADI

• WARISAN YANG BELUM TERBAGI

• BADAN

• BUT
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SUBJEK PAJAK

1. ORANG PRIBADI:

KEDUDUKAN OP sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 
berada di Ind ataupun diluar Ind. OP tidak melihat batasan umur dan 
juga jenjang sosial ekonomi dengan kata lain berlaku sama untuk 
semua

2. WARISAN YANG BELUM TERBAGI sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak.

Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti 
menggantikan ahli warisnya
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WARISAN BELUM TERBAGI

• Merupakan subjek pajak pengganti

• Bersifat sementara

• Warisan yg belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yg berhak yaitu para ahli waris.

• PTKP untuk warisan belum terbagi  = 0

• Penunjukan WBT sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan 
agar pengenaan PPh yg berasal dari warisan tsb tetap dapat 
dilaksanakan

• Contoh : Tn. Fulan (K/2) berbisnis dagang, usaha lancar, 
angsuran PPh 25 per bulan Rp. 1.000.000 tetapi rupanya Tn 
Fulan wafat di bulan Juni.
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SUBJEK PAJAK

- ORANG PRIBADI

- WARISAN YG BELUM TERBAGI

Pasal 2 ayat (1)

BADAN

BENTUK USAHA TETAP (BUT)
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SUBJEK PAJAK

DALAM NEGERI LUAR NEGERI

Pasal 2 ayat (2)

ORANG PRIBADI YANG :

•Bertempat tinggal di Indonesia atau

•Berada di Indonesia lebih dari 183

hari dlm jangka wkt 12 bln, atau

•Dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat utk

Bertempat tinggal di Indonesia

ORANG PRIBADI YANG :

•Tak Bertempat tinggal di Ind atau

•Berada di Indonesia tdk lebih dari 183

hari dlm jangka wkt 12 bln

•Menerima/ memperoleh pengh

dr Indonesia baik melalui BUT

maupun tidak melalui BUT
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JENIS SUBJEK  PAJAK

A. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

adl: subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal 
atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

Secara praktis dapat dilihat dalam ketentuan berikut:
1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau OP yang berada di Indonesia 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang  pribadi yang dalam 
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal 
di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan tersebut bukanlah harus dimulai dari bulan 
Januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamping itu juga tidak 
harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara 
tidak kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

3. Warisan yg belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yg berhak
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1.  Subyek Pajak Orang Pribadi (OP) Dalam Negeri

� OP bertempat tinggal di Indonesia

� OP yg berada di Indonesia > 183 hari dlm jangka waktu 12 bln 

� OP dlm suatu thn pajak berada di Indonesia dan berniat tinggal di 

Indonesia

� Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak

Klasifikasi Subyek PPh (Psl 2 UU PPh)

7/6/2014 3838Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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2.  Subyek Pajak Orang Pribadi (OP) Luar Negeri

� OP tidak bertempat tinggal di Indonesia

� OP yg berada di Indonesia < 183 hari dlm jangka waktu 12 bln

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau yang

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Klasifikasi Subyek PPh (Psl 2 UU PPh)

7/6/2014 3939Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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Warisan yang belum

terbagi

Mulai:

Saat timbulnya warisan.

Berakhir:

Saat warisan selesai

dibagikan.

40

Subjek Pajak Dalam Negeri

Orang Pribadi

Mulai:

- Saat dilahirkan.

- Saat berada atau

berniat tinggal di 

Indonesia.

Berakhir:

- Saat meninggal.

- Meninggalkan Indonesia 

untuk selamanya. 

Badan

Mulai:

Saat didirikan/ 

berkedudukan di 

Indonesia.

Berakhir:

Saat dibubarkan atau tidak

lagi berkedudukan di 

Indonesia.

Saat Mulai dan Akhir Kewajiban Subjektif (1)
Pasal 2A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)
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Subjek Pajak Luar Negeri

Orang Pribadi

Mulai:

Saat menerima/memperoleh penghasilan

dari Indonesia.

Berakhir:

Saat tidak lagi menerima/ memperoleh

penghasilan di / dari Indonesia.

Badan

BUT di Indonesia.

Badan

Mulai:

Saat melakukan usaha/ kegiatan melalui

BUT di Indonesia.

Berakhir:

Saat tidak lagi menjalankan usaha melalui

BUT di Indonesia.

Saat Mulai dan Akhir Kewajiban Subjektif (2)
Pasal 2A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)
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MULAI DAN BERAKHIRNYA 

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI ORANG PRIBADI

PASAL 2A Ayat (1), (2), (3), (4),(5),& (6)

MULAI:

• SAAT DILAHIRKAN
• BERADA  ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA

BERAKHIR:

• SAAT MENINGGAL DUNIA
• MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMA-

LAMANYA
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MULAI DAN BERAKHIRNYA 

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
BADAN

PASAL 2A Ayat (2)

MULAI:

• SAAT DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN  DI 
INDONESIA

BERAKHIR:

• SAAT DIBUBARKAN
• TIDAK LAGI BERTEMPAT KEDUDUKAN 

DI INDONESIA
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MULAI DAN BERAKHIRNYA 

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

ORANG PRIBADI/BADANORANG PRIBADI/BADAN
Ps. 2 : (4) huruf a

PASAL 2A Ayat (3)

MULAI:

• SAAT BUT  TSB BERADA DI INDONESIA

BERAKHIR:

• SAAT DIUBARKANNYA BUT
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MULAI DAN BERAKHIRNYA 

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI/BADAN

Ps. 2 : (4) huruf B

INDONESIA 

MULAI:

SAAT MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DI 
INDONESIA 

BERAKHIR:

SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPEROLEH 
PENGHASILAN DI / DARI INDONESIA

Pasal 2A ayat (4)
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1. Subyek Pajak Orang Pribadi (OP) Dalam Negeri :

• Dimulai saat : 

» dilahirkan, 

» berada,

» atau berniat tinggal, di Indonesia. 

bagi orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan, kewajiban pajak subyektifnya mulai timbul pada hari pertama 

berada di Indonesia.

• Berakhir saat : 

» meninggal dunia atau 

» meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Saat Mulainya dan Berakhirnya 

Kewajiban Pajak Subyektif (Psl 2A UU PPh)

7/6/2014 4646Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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2. Subyek Pajak Orang Pribadi (OP) Luar Negeri :

• Dimulai saat : 

» orang pribadi di LN menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

atau 

» menerima/ memperoleh penghasilan di / dari Indonesia.

• Berakhir saat : 

» tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau 

» tidak lagi menerima/ memperoleh penghasilan di / dari Indonesia.

Saat Mulainya dan Berakhirnya 

Kewajiban Pajak Subyektif (Psl 2A UU PPh)

7/6/2014 4747
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1. Badan Perwakilan Negara Asing

2.  Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat 

lain dari negara asing dan orang-orang yg diperbantukan kepada mereka 

sepanjang :

a. bukan WNI;

b. di Indonesia tdk menerima/ memperoleh penghasilan lain di luar 

jabatannya di Indonesia, serta negara ybs memberikan timbal balik

3. Organisasi International yg memenuhi persyaratan tertentu

4. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yg memenuhi persyaratan 

tertentu

TIDAK TERMASUK Subyek PPh (Psl 3 UU PPh)

7/6/2014 4848Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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B. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

• adalah:

– Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal  di Indonesia, ataupun 
berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 
12 bulan, dan badan yang tidak didirikan  dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia

– Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 
Orang Pribadi yang  tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau pun 
berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 
12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
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SAAT MULAI dan BERAKHIRNYA 

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

• Sebagai suatu kegiatan, maka dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan ini dapat saja terjadi dalam 
suatu kurun waktu tertentu. Penegasan ini tentu  
sangat mendukung aspek kepastian hukum dan 
efektifitas administrasi bagi masyarakat khususnya WP, 
kalau memang seseorang atau badan tidak termasuk 
atau tidak lagi sebagai subjek pajak, maka ia tidak 
memiliki keharusan utk melaksanakan kewajiban 
perpajakan

PENJELASAN
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SAAT MULAINYA  Kewajiban Pajak Subjektif:

1.SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI
– Bagi subjek pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, maka 

kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat ia lahir di Indonesia

– Bagi subjek pajak Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari 
dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun 
pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai sejak saat orang 
tersebut berada di Indonesia.

– Bagi subjek pajak Orang Pribadi yang  tidak bertempat tinggal di Indonesia 
atau  berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat orang 
pribadi tersebut menjalankan usahanya di Indonesia.

– Bagi subjek pajak Orang Pribadi yang  tidak bertempat tinggal di Indonesia 
atau  berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat orang 
pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
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SAAT MULAINYA  Kewajiban Pajak Subjektif:

2. SUBJEK PAJAK BADAN

– Bagi subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di Indonesia, maka kewajiban pajak 
subjektifnya akan dimulai pada saat badan tersebut 
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

– Bagi subjek pajak badan yang tidak  didirikan atau tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat 
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya mulai 
pada saat badan tersebut menerima atau memperoleh 
penghasilan di Indonesia.
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SAAT MULAINYA  Kewajiban Pajak Subjektif:

3. WARISAN 

• Untuk warisan yang belum terbagi dan

masih dalam satu kesatuan menggantikan

yang berhak, maka kewajiban pajak

subjektifnya akan dimulai pada saat

timbulnya warisan yang belum terbagi

tersebut yakni tepatnya pada saat pewaris

(yang mewariskan) meninggal dunia.
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BERAKHIRNYA  BERAKHIRNYA  BERAKHIRNYA  BERAKHIRNYA  KewajibanKewajibanKewajibanKewajiban PajakPajakPajakPajak SubjektifSubjektifSubjektifSubjektif....

SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADISUBJEK PAJAK ORANG PRIBADISUBJEK PAJAK ORANG PRIBADISUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI

• Bagi Subjek Pajak OP yang bertempat tinggal di Indonesia, maka
kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat ia meninggal dunia
atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

• Bagi Subjek Pajak OP yang berada di Indonesia  lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak
berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat
orang tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau tidak melakukan
kegiatan di Indonesia.
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• Bagi subjek pajak OP yang  tidak bertempat tinggal
di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka
kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada
saat orang pribadi tersebut tidak lagi menjalankan
usahanya di Indonesia.

• Bagi subjek pajak OP yang  tidak bertempat tinggal
di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka
kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada
saat orang pribadi tersebut tidak lagi menerima
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
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BERAKHIRNYA  Kewajiban Pajak Subjektif.

SUBJEK PAJAK BADAN

a. Bagi subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya
akan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak
lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

a. Bagi subjek pajak badan yang tidak didirikan atau tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat
menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Ind, maka
kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat badan
tsb tdk lagi menerima/ memperoleh penghasilan di Indonesia
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BERAKHIRNYA  Kewajiban Pajak Subjektif

WARISAN

• Untuk warisan yang belum terbagi dan masih dalam 

satu kesatuan menggantikan yang berhak, maka 

kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat 

warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli 

warisnya masing-masing, dan sejak saat itu pula beralih 

pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada pada ahli 

warisnya.
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Objek Pajak Penghasilan OP
dan Jenis PPh OP

3
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DARI PEMBERI 
KERJA

DARI 
PENGHASILAN 

LAIN2

DARI HARTA 
YANG DIMILIKI

DARI 
KEGIATAN

USAHA

SUMBER 
PENGHASILAN



Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan

BADAN
ORG. PRIBADI

UsahawanKARYAWAN

Subyek

Pajak

Penghasilan 

dari pekerjaan

(Gaji)

Penghasilan 

dari Usaha

(Laba Usaha)

Penghasilan 

dari Usaha

(Laba Usaha)

Obyek

Pajak

WAJIB 

PAJAK



Objek PPh Tidak Final

Objek PPh Final

Bukan Objek PPh

Objek Pemotongan

Bukan Objek

Pemotongan

OBJEK PAJAK OBJEK PAJAK OBJEK PAJAK OBJEK PAJAK terdiriterdiriterdiriterdiri daridaridaridari

Utk perhitungan

PPh terutang
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OBJEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN

OBJEK PAJAK:

yaitu sesuatu yang dikenakan pajak

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh telah memberikan

penegasan mengenai Objek PPh yaitu: PENGHASILAN 

Menurut UU PPh, PENGHASILANPENGHASILANPENGHASILANPENGHASILAN adalah:

“ Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Ind maupun dari
luar Ind yang dapat dipakai untuk konsumsi/ utk menambah
kekayaan WP ybs, dgn nama dan dalam bentuk apapun”
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Obyek Pajak PPh Orang Pribadi

63



Pengertian WP Secara Materiil

WP = S + O
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� Setiap tambahan kemampuan ekonomis yg 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak

� Baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri

� Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
menambah kekayaan Wajib Pajak

� Dengan nama dan dalam bentuk apapun

Obyek Pajak : Penghasilan (Psl 4(1) UU PPh)

7/6/2014 6565Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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a. Penggantian / imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, 

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dlm UU PPh;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena :

1) pengalihan harta kpd perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg pengganti saham / penyertaan modal;

2) pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu, atau anggota yg diperoleh perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya;

3) likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi 

dengan nama dan dlm bentuk apa pun; 

4) pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yg diberikan kpd keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yg menjalankan usaha mikro dan kecil, yg ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan Per Men Keu, sepanjang tdk ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5) penjualan / pengalihan sebagian / seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan;

Obyek Pajak : Penghasilan (Psl 4(1) UU PPh)

7/6/2014 6666Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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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, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali s/d jml tertentu yg ditetapkan dgn Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

o. iuran yg diterima perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yang menjalankan usaha /pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. imbalan bunga sbgmn dimaksud dlm UU yg mengatur mengenai KUP; dan

s. surplus Bank Indonesia.

Obyek Pajak : Penghasilan (Psl 4(1) UU PPh)

7/6/2014 6767Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat 

utang negara, dan bunga simpanan yg dibayarkan oleh koperasi kepada anggota 

koperasi orang pribadi; � contoh bunga tab/ deposito dikenakan pajak 20%

b. penghasilan berupa hadiah undian; � hadiah undian dikenakan pajak 25%

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; 

� contoh transaksi penjualan saham di bursa dikenakan pajak 0,1%

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha 

jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;           

� contoh pengalihan tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak 5%

e. penghasilan tertentu lainnya, � contoh dividen y diterima OP dikenakan pajak 10%

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan dikenakan Pajak 
bersifat FINAL (Psl 4(2) UU PPh)

7/6/2014 6868
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Dari berbagai jenis penghasilan sebagaimana disebut di atas dapat 

dikelompokkan sbb :

1. Penghasilan dari pekerjaan dlm hubungan kerja (seperti : gaji, 
honorarium dll) dan dari pekerjaan bebas (seperti : penghasilan 
praktek dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dll).

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan (seperti laba)

3. Penghasilan dari modal yg berupa harta gerak ataupun harta tak 
gerak (seperti : bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan 
harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dll)

4. Penghasilan lain-lain (seperti : pembebasan hutang, hadiah, dll)

Pengelompokan Penghasilan

7/6/2014 6969Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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Sifat Pengenaan Pajak

Uraian Bersifat Final Tidak Bersifat Final

Penghasilan Tidak digabungkan dgn 

penghasilan dlm menghitung 

PPh secara keseluruhan

Digabungkan dgn semua 

penghasilan dlm menghitung 

PPh secara keseluruhan

PPh yg dipotong / 

dipungut / disetor 

sendiri

Tidak dpt dikreditkan dgn PPh 

terhutang atas seluruh 

penghasilan

Dapat dikreditkan dgn PPh 

terhutang atas seluruh 

penghasilan

Biaya / pengurang 

penghasilan

Tidak dpt dikurangkan 

terhadap penghasilan bruto yg 

dikenakan PPh yg tidak bersifat 

final 

Dapat dikurangkan (sesuai 

ketentuan) thd penghasilan 

bruto yg dikenakan PPh yg 

tidak bersifat final

Penghasilan yg 

dikenakan pajak

Tidak mengenal laba / rugi Mengenal laba / rugi

7/6/2014 7070Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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a.  1.  bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yg diterima oleh badan amil zakat  atau lembaga amil

zakat yg dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yg diterima oleh penerima zakat yg berhak atau

sumbangan keagamaan yg sifatnya wajib bagi pemeluk agama yg diakui di Indonesia, yg diterima

oleh lembaga keagamaan yg dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yg diterima oleh penerima

sumbangan yg berhak, yg ketentuannya diatur dgn atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yg diterima oleh keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, badan

keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yg

menjalankan usaha mikro dan kecil, yg ketentuannya diatur dgn atau berdasarkan Per Men Keu, 

sepanjang tidak ada hubungan dgn usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-

pihak yg bersangkutan;

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf b 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 dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan

oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang 

menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK ObyekObyekObyekObyek PajakPajakPajakPajak (Psl 4(3) UU PPh)

7/6/2014 7171
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e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, 

asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, 

koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1.  dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2.  bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan

dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik

yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

i. bagian laba yg diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yg modalnya tidak terbagi atas

saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak

investasi kolektif;

j.  dihapus;

TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK ObyekObyekObyekObyek PajakPajakPajakPajak (Psl 4(3) UU PPh)

7/6/2014 7272Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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k. 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:

1.  merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor

usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

l. beasiswa yg memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yg diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yg bergerak dalam bidang pendidikan

dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yg telah terdaftar pada instansi yg membidanginya, yg

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, 

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak

tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK ObyekObyekObyekObyek PajakPajakPajakPajak (Psl 4(3) UU PPh)

7/6/2014 7373Iji Samaji, SE. M.Si. BKP. Ak.
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Karakteristik Penghasilan Final

• Penghasilan ybs tidak perlu digabungkan dengan 

penghasilan lain yang tidak final dalam SPT 

tahunan

• Tidak dapat dikreditkan

• Biaya 3M terkait dengan penghasilan final tidak 

dapat dibiayakan

See SPT 1770-III74



Penghasilan Tertentu
Pasal 4 ayat 2 PPh

• Bunga deposito/tabungan

• Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek

• Pengalihan harta berupa tanah dan atau

bangunan

• Penghasilan tertentu lainnya
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Resume Obyek Pajak

• Penggantian/imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan
atau jasa

• Hadiah dan undian

• Laba usaha

• Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, 
termasuk (1) kepada PT, persekutuan dan badan lain sbg
pengganti saham; juga (2) karena likuidasi, 
penggabungan, peleburan, pemekaran,pemecahan.
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• Penerimaan kembali pembayaran pajak yang 
telah dibebankan sebagai biaya

• Bunga

• Dividen

• Royalty

• Sewa sehubungan penggunaan harta

• Penerimaan/pembayaran berkala

• Keuntungan pembebasan utang

• Keuntungan selisih kurs

• Premi asuransi

• Selisih lebih penilaian kembali aktiva

• Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan 
dari anggota yang terdiri dari WP yang 
menjalankan usaha/pekerjaan bebas

• Tambahan kekayaan neto lainnya
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Tidak Termasuk Obyek Pajak

• Bantuan, sumbangan, hibah, warisan, natura/kenikmatan

• Setoran tunai yang diterima badan sebagai penggantian saham

• Pembayaran dari perusahaan ass kepada orang pribadi (5 jenis)

• Dividen yang diterima PT, Koperasi, yayasan dan BUMN/D

Syarat : (1) dari cadangan laba ditahan, (2) > 25%

• Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya ditetapkan, 
baik dibayar pemberi kerja maupun pegawai

• Bagian laba yang diperoleh anggota (CV, persekutuan, firma, 
kongsi) yg modalnya tidak terbagi atas saham

• Bunga obligasi yg diterima/diperoleh perusahaan reksadana

• Penghasilan yang diterima/diperoleh perusahaan modal 
ventura(syarat PK dan saham tidak diperdagangkan di BEI)

See SPT 1770-III78



Benefit in cash vs Benefit in kind

Pemberi Penghasilan Benefit in 
cash

Benefit in 
kind

- Pemerintah Objek Pjk Non Obj 
Pjk

- Non Wajib Pajak (perwakilan negara asing
&         organisasi internasional)

Objek Pjk Objek Pjk

- Wajib Pajak yg dikenakan PPh Final (cth : 
perushl.sewa tanah/ bangunan)

Objek Pjk Objek Pjk 

- Wajib Pajak yg dikenakan PPh dg norma 
perhitungan khusus/ deemed profit 
(perush.charter pesawat,pelayaran 
DN,WPLN pelayaran/penerbangan jalur 
internasional)

Objek Pjk Objek Pjk 

- Wajib Pajak lainnya Objek Pjk Non Obj
Pjk
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OBJEK PAJAK - HADIAH

Jenis Objek Pajak Objek Tarif

a.Hadiah langsung Non OP -

b.Hadiah undian OP Final 25%

c.Hadiah/penghargaan sehub. dg 
pekerjaan, kegiatan, perlombaan yg 
diterima o/ WP OP

Objek PPh 
ps 21

PPh 
ps 17

d.Hadiah/penghargaan sehub. dg 
pekerjaan, kegiatan, perlombaan yg 
diterima o/ WP Badan

Objek PPh 
ps 23

15%

e. Hadiah/penghargaan yg diterima o/ 
WPLN

Objek PPh 
ps 26

20%
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Terima kasih

INGAT-INGAT :
“BACA LAGI ATURAN-ATURAN 

PERPAJAKANNYA”

MfyMfyMfyMfy TqfdjbmjtTqfdjbmjtTqfdjbmjtTqfdjbmjt EfsphfuEfsphfuEfsphfuEfsphfu

MfyMfyMfyMfy HfofsbmjtHfofsbmjtHfofsbmjtHfofsbmjt
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ISam KKP Iji Samaji
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Terima Kasih Atas Perhatiannya

Ikatan Konsultan Pajak – Cabang Bandung

Tim Instruktur IKPI – Cabang Bandung

Tim Instruktur IAI – Wilayah Jawa Barat

Ikatan Akuntan Indonesia – Wilayah Jawa Barat
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Tim Instruktur IAI – Knowledge Center Cabang Solo



Ada Pertanyaan???
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1. ……

2. ……

3. ……

4. ……

5. ……

Pertanyaan:
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Thanks

Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak. CA.,  BKP.

Lecturer, Registered Tax Consultants & 
Tax Instructor, Accounting Trainer
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Semoga Sukses
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IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

CABANG BANDUNG

Ruko Taman Mekar Agung No. 11-12

Komplek Perumahan Mekar Agung

Bandung 40237

Telp. 022-5234018
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IKATAN AKUNTAN INDONESIA

WILAYAH JAWA BARAT

Jl. Cikutra No. 204A Bandung 40125

www.iaijabar.or.id

email : iai_jabar@yahoo.com
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IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Graha Akuntan

Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310

www.iaiglobal.or.id

iai-info@iaiglobal.or.id

9494
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