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Fungsi Pajak

• Budgetair → sumber penerimaan
utama

• Reguler → PPnBM Minimun keras, PPh
pengusahan kecil lebih rendah, 

▪ Redistribusi

▪ Demokrasi

UU Nomor 2 Thn 2020 Penetapan Perppu 1 Thn 2020 Kebijakan Keuangan
Negara Penanganan Pandemi Covid-19

▪ Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan 
bentuk usaha tetap;

▪ Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

▪ Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

▪ Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas

kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka

penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

▪ Perpanjangan waktu pengajuan oleh Wajib Pajak dan Penyelesaian oleh DJP



3

POSTUR APBN 2020

Referensi: nformasi APBN 2020
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Perkembangan Penerimaan Pajak

Referensi: nformasi APBN 2020
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Perkembangan Tax Ratio Pajak APBN 2020

Referensi: nformasi APBN 2020
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Komposisi Penerimaan Pajak APBN 2020

Referensi: nformasi APBN 2020



Hasil Survey 10 Negara Dengan

Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia

Sumber: databoks.katadata.co.id



Platform Dengan Pengunjung Paling Banyak

Sumber: databoks.katadata.co.id



FASILITAS PPH ATAS PENANGANAN COVID19

Latar Belakang

▪ Perlunya perlindungan kesehatan dan keselamatan jiwa
masyarakat dan melindungan sektor usaha

▪ Penanganan Covid 19 membutuhkan dana APBN, APBD dan 
kontribusi / sumbangan masyarakat

▪ Mendorong industri Kesehatan

▪ Menjaga stabilitas pasar saham

▪ PP 29 tahun 2020 Fasilitas PPh dalam rangka Penanganan Corona Virus  Disease 2019

▪ Tambahan pengurangan penghasilan neto 30% untuk WP yang memproduksi alat Kesehatan untuk
Covid-19

▪ Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 dapat menjagi pengurang penghasilan bruto

▪ Tambahan penghasilan yang diterima SDM bidang Kesehatan yang mendapat penugasan dikenakan
tarif 0%.

▪ Penghasilan kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta untuk penanganan Covid-19 
dikenakan tarif 0%, selama 1/3/2020 sampai dengan 30/9/2020

▪ Pembelian kembali saham diperhualbelikan di bursa memperoleh tarif 3% lebih rendah.

PMK 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk
Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019.
• PPh 21
• PPh Final dalam PP 23 tahun 2013
• PPh 22 Impor
• PPh 25 pengurangan angsuran
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PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
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▪ PMK 48 / 2020 PPN atas PMSE
TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN, SERTA 
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK 
TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM 
DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

• PerDirjen Nomor PER-12/PJ/2020

▪ Obyek pajak :
▪ Pemanfaatan BPK tidak berwujuda termasuk digital, dan atau
▪ Pemanfaatan JKP termasuk jasa digital
Dari luar daerah Pabean di dalam daera pabean melalui Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (B2B atau B2C)

▪ Contoh e-book, e-magazine, multimedia, virtual goods, streaming film, web 
hosting



Batasan kriteria tertentu pemungut PPN PMSE meliputi :

a) nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi

Rp 600 juta dalam setahun atau Rp 50 juta dalam

sebulan.

b) jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi

12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan.

→ Kriteria ini bisa dipakai salah satu atau keduanya.



PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
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Alasan Pemungutan PPN PMSE

1) BEBAN ADMINISTRASI

➢pengenaan PPN atas barang kena pajak (BKP) tidak berwujud atau jasa kena pajak
(JKP) dari luar daerah pabean lewat PMSE berbeda dengan impor BKP berwujud yang 
tidak mengenal ambang batas.

➢Adanya pertimbangan bahwa pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk nanti harus
ada administrative effort-nya untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN

➢Karena ada beban administrasi yang ditanggung oleh pelaku usaha PMSE, ambang
batas disusun agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif, termasuk hubungannya
dengan pengawasan.
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Alasan Pemungutan PPN PMSE

2) BENCHMARKING DENGAN NEGARA LAIN :
➢ penentuan ambang batas transaksi Rp 600 juta setahun untuk penunjukan Pemungut

PPN PMSE didasarkan pada hasil benchmarking pengalaman negara lain yang sudah
lebih dahulu memungut PPN PMSE, seperti di Australia threshold-nya adalah AU$ 
75.000 atau sekitar Rp750 juta.

3) SUDAH TEPAT
➢Aktivitas ekonomi platform digital meningkat di tengah masa pandemi Covid-19.
➢Selain itu, PPN juga merupakan jenis pajak yang relatif stabil di tengah krisis, dan 

besaran batasan transaksi yang ditetapkan otoritas sudah ideal.

4) LAPORAN TRIWULANAN
➢Berdasarkan PMK 48/2020 dan PER-12/PJ/2020, pemungut PPN dalam

PMSE wajib menyampaikan laporan secara triwulanan untuk periode tiga
masa pajak. Laporan disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
periode triwulan berakhir → ini utk keperluan evaluasi pelaksanaan skema
pemungutan pajak

https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-48pmk-032020
https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-12pj2020
https://news.ddtc.co.id/pemungut-ppn-produk-digital-wajib-sampaikan-laporan-triwulanan-21469
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PENAMBAHAN PEMUNGUT PPN PMSE

➢DENGAN PENAMBAHAN 4 PERUSAHAAN LAGI YANG DITUNJUK OLEH 
PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT PPN PADA PMSE :

a) Amazon.com.ca, Inc.

b) Image Future Investment (HK) Limited

c) Dropbox International

d) Unlimited Company

e) Freepik Company S.L.

➢Jumlah total Pemungut PPN PMSE yg ditunjuk DJP menjadi 83 Badan 
Usaha
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KESADARAN WAJIB PAJAK 

• Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman dari Wajib Pajak atau badan yang 

terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.
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KEPATUHAN WAJIB PAJAK

• Kepatuhan perpajakan adalah Wajib Pajak (OP ataupun Badan) memiliki

kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang 

berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan

ataupun ancaman dan penerapan saksi baik hukum maupun administrasi

(Gunadi, 2016:14).
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1. kepatuhan formal 
2. kepatuhan material. 
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana WP 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Perpajakan. 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana 
Wajib Pajak secara substantif atau hakekat telah
memenuhi semua ketentuan material perpajakan. 

Jenis Kepatuhan WP
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Kepatuhan Material & Kepatuhan Formal

→ Ketentuan material dapat juga meliputi kepatuhan formal, suatu
misal WP memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT 
Tahunan, yaitu dengan mengisi secara jujur, baik dan benar sesuai
dengan ketentuan UU PPh, tentunya juga harus menyampaikan ke
KPP sebelum batas waktu yang ditetapkan, tindakan penyampaian
SPT tepat waktu dikategorikan sebagai tindakan pemenuhan
ketentuan formal perpajakan. 

→ Meskipun begitu, dalam kenyataannya di lapangan masih terdapat
beberapa WP yang mempunyai perilaku tidak patuh terhadap
ketentuan perpajakan yang berlaku. 
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• Tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan

• Dlm th terakhir, penyampaian SPT Masa yg terlambat < 
3 MasaPajak utk tiap jenis pjk dan tdk berturut2.

• Tdk punya tunggakan pjk utk semua jenis pjk

• Tdk pernah dijatuhi hukuman krn melakukan tindak
pidana fiskal dlm jk waktu 10 thn terakhir

• Dlm hal laporan keu. Diaudit oleh KAP atau BPKPhrs
dgn opini Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau
Wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian
tsb tdk mempengaruhi L/R fiskal.

Kriteria WP Patuh
PMK Nomor: 74/PMK.03/2012
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Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan
kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi
dimana:

a) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami
semua ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan,

b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,

c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan
benar

d) Membayar pajak yang terutang tepat pada 
waktunya



22

Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Kepatuhan Perpajakan dipengaruhi oleh faktor-
faktor :

a) pemeriksaan pajak

b) penegakan hukum perpajakan
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UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK

• Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sbg OTORITAS PAJAK di Indonesia yang bertanggung jawab
dalam menghimpun dana dari masyarakat → berupaya melalui pelaksanaan program intensifikasi
dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. 

• Keberhasilan upaya peningkatan kepatuhan pajak ini akan ditentukan hal2 berikut yang saling
berkaitan yaitu :

a) Kesadaran WP dalam membayar pajak,  

b) Sistem perpajakan yang kondusif,

c) Sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya,

d) Perlunya law enforcement,

e) Perlunya keadilan (Equality) dalam pemungutan pajak → Tercipta perlakuan yang setara 
antara pelaku usaha PMSE luar negeri dan PMSE dalam negeri, serta tercipta perlakuan yang
setara antara pelaku usaha PMSE dan pelaku usaha non PMSE (konvensional),

f) Perlunya menekanTax Compliance Cost (direct money cost, iime cost and psychological cost)
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