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PENDAHULUAN

eberapa hari yang lalu Pemerintah telah menerbitkan peraturan perpajakan mengenai perdagangan secara 
elektronik (e-commerce) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018. Peraturan yang 
baru tersebut sempat menjadi trending topic di berbagai media dan menjadi perbincangan oleh berbagai 
kalangan masyarakat tak terkecuali pelaku usaha e-commerce.  

Perlu diketahui sebelumnya bahwa transaksi e-commerce merupakan salah satu jenis transaksi yang kompleks 
dan berkembang pesat di Indonesia. Semakin banyak model transaksi e-commerce, menandakan bahwa semakin 
banyak pula platform marketplace yang tumbuh di Indonesia dan perlu diberikan penegasan perpajakannya mengenai 
gambaran tentang proses bisnis, revenue model, dan contoh penerapan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan 4 (empat) model transaksi e-commerce, yaitu Online Marketplace, 
Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. 1

Sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018, penegasan perpajakan mengenai 
e-commerce sendiri baru sebatas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu SE - 62/PJ/2013 yang terbit pada 27 
Desember 2013 dan SE - 06/PJ/2015 yang terbit pada 5 Februari 2015. Keseriusan Pemerintah untuk memberikan 
pengaturan perpajakan e-commerce yang lebih jelas sebenarnya dimulai sejak satu setengah tahun yang lalu dengan 
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis 
Elektronik (Road Map E-commerce). Dalam Road Map e-Commerce tersebut Pemerintah berencana menyederhanakan 
tata cara perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce yang omzetnya di bawah Rp. 4,8 Miliar per tahun, dan akhirnya 
direalisasikan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang dikenal dengan Pajak UMKM 0,5%. 

Dalam Ortax Booklet Edisi Pajak Atas Transaksi e-Commerce ini, tim Redaksi Ortax merangkum peraturan 
perpajakan sebagaimana dimaksud di atas dan peraturan perpajakan terkait lainnya yang disertai beberapa infografis. 
Ortax Booklet ini disusun oleh tim Redaksi Ortax secara eksklusif, rapih dan sistematis yang ditujukan semata-mata 
untuk informasi belaka dan mempermudah pembaca dalam memahami peraturan mengenai e-Commerce. 

Semoga bermanfaat.

Januari 2019

Salam Ortax

1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 62/PJ/2013
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Apabila Pedagang Online Shop 
belum memiliki NPWP, maka:

Pedagang Online Shop dapat mendaftarkan diri untuk 
memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang 
disediakan oleh:
     Direktorat Jenderal Pajak, atau
     Penyedia Platform Marketplace.

A.

Pedagang Online Shop 
wajib memberitahukan 
Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) 
kepada Penyedia 
Platform Marketplace. 

B.

Mulai 1 April 2019, 
Pedagang Online Shop Wajib
Memberitahukan NPWP kepada 
Penyedia Platform Marketplace

Atau

Pedagang online shop yang dimaksud adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang 
bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang 

melakukan transaksi dengan pembeli dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh 
Penyedia Platform Marketplace.

KARTU TANDA PENDUDUKELEKTRONIK



Kriteria Orang Pribadi yang 
Wajib Memiliki NPWP
Kriteria Orang Pribadi yang 
Wajib Memiliki NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya.

A. 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak 
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
dan memperoleh penghasilan di atas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

B. 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas.

NPWP : XXXX

Contoh:
Pegawai dan Pensiunan Pegawai

SHOP



Persyaratan Permohonan 
Pendaftaran NPWP

1. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), berupa fotokopi KTP
2. Bagi Warga Negara Asing (WNA):
    a) Fotokopi paspor, dan
    b) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau 
         Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan 
memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu:A.

B. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yaitu:

1.  Bagi WNI:
      a) Fotokopi KTP, dan
      b) Dokumen*

2.  Bagi WNA:
     a) Fotokopi paspor,
     b) Fotokopi KITAS atau KITAP, dan
     c) Dokumen*

1)  Surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha 
      atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau 
      pekerjaan bebas tersebut dilakukan, atau
2)  Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan 
      bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.

FORM

*Keterangan

Kriteria Orang Pribadi yang 
Wajib Memiliki NPWP
Kriteria Orang Pribadi yang 
Wajib Memiliki NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya.

A. 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak 
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
dan memperoleh penghasilan di atas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

B. 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas.

NPWP : XXXX

Contoh:
Pegawai dan Pensiunan Pegawai

SHOP



 

0,5% X Omset Per Bulan

Dilaporkan pada SPT Tahunan baik secara manual 
(langsung ke kantor pajak) maupun online (e-Filing)

Cara Bayar Pajak atas 
Penjualan Online Shop

Cara Bayar Pajak atas 
Penjualan Online Shop

Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan setiap 
bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) 
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 
di bank persepsi, kantor pos, atau bisa melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat 
dilakukan kapanpun dan di manapun (24 Jam)

Ketentuan ini berlaku untuk Wajib Pajak UMKM
yang memiliki peredaran bruto (omset) < 4,8 Miliar

dalam setahun (Peraturan Pemerintah No. 23/2018)
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JOIN US for more comprehensive tax knowledge...
Ortax training center dengan instruktur profesional dan kompeten tidak hanya 
memaparkan konsep yang mumpuni namun juga berbagi pengalaman praktis. 

Ortax training telah diikuti oleh ribuan perusahaan di Indonesia.

STAY in front of CHANGE

Regular Training

Inhouse Training

Private Training

TRAINING CENTER

Training Rutin yang diselenggarakan di Ortax Training Center

atau di Hotel dengan berbagai topik

Pelatihan yang desain serta materinya disesuaikan

dengan kondisi dan keinginan klien (tailor).

Pelatihan pajak khusus untuk satu perusahaan atau group perusahaan

dengan pilihan materi yang sudah disediakan oleh pihak ortax.

training.ortax.org Scan untuk mengetahui jadwal training

 

0,5% X Omset Per Bulan

Dilaporkan pada SPT Tahunan baik secara manual 
(langsung ke kantor pajak) maupun online (e-Filing)

Cara Bayar Pajak atas 
Penjualan Online Shop

Cara Bayar Pajak atas 
Penjualan Online Shop

Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan setiap 
bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) 
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 
di bank persepsi, kantor pos, atau bisa melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat 
dilakukan kapanpun dan di manapun (24 Jam)

Ketentuan ini berlaku untuk Wajib Pajak UMKM
yang memiliki peredaran bruto (omset) < 4,8 Miliar

dalam setahun (Peraturan Pemerintah No. 23/2018)



Model Bisnis dalam Penyelenggaraan
Transaksi E-Commerce, yaitu:5

SALE1. Online Marketplace
Kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet 
di Mal Internet (situs perbelanjaan berbasis internet) sebagai 
tempat Online Marketplace Merchant menjual barang dan/atau jasa.

3. Daily Deals
Kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals 
sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa 
kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran.

4. Online Retail
Kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara 
Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail.

5. Social Media

2. Classified Ads
Kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang 

content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) 
barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang 

ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh 
penyelenggara Classified Ads.

LINE



Update 
Per 15 Januari 2019

DAFTAR PERATURAN

Model Bisnis dalam Penyelenggaraan
Transaksi E-Commerce, yaitu:5

SALE1. Online Marketplace
Kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet 
di Mal Internet (situs perbelanjaan berbasis internet) sebagai 
tempat Online Marketplace Merchant menjual barang dan/atau jasa.

3. Daily Deals
Kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals 
sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa 
kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran.

4. Online Retail
Kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara 
Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail.

5. Social Media

2. Classified Ads
Kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang 

content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) 
barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang 

ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh 
penyelenggara Classified Ads.

LINE
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No Nomor Dokumen Tanggal Ditetapkan Perihal

1. PP No. 23 Tahun 2018 8 Juni 2018 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau 
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

2. 99/PMK.03/2018 24 Agustus 2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau 
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

3. 210/PMK.010/2018 31 Desember 2018 Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik (E-Commerce)

4. PER - 20/PJ/2013 30 Mei 2013 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib 
Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib 
Pajak

5. PER - 02/PJ/2018 19 Januari 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor 
Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan 
Pemindahan Wajib Pajak

6. SE - 62/PJ/2013 27 Desember 2013 Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi  E-Commerce 

7. SE - 06/PJ/2015 5 Februari 2015 Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi 
E-Commerce
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        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
  NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

    PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA
                      ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI

           PEREDARAN BRUTO TERTENTU

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan 
memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto 
tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893);

       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA 
ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan.

2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan 
pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2

(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki 
peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

(2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol 
koma lima persen).

(3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan 

dengan pekerjaan bebas;
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah 

dibayar di luar negeri;
c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2018
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d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
(4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, 
dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang 
iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
f. agen iklan;
g. pengawas atau pengelola proyek;
h. perantara;
i. petugas penjaja barang dagangan;
j. agen asuransi;
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis 

lainnya.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan 

terbatas,
yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 
Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) 

huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa 

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan 
jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena 

Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau 
penggantinya; dan

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada 

Direktur Jenderal Pajak.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya tidak 

dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah 
peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, 
yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari 
cabang.

(2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:
a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, 
besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan 
peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5

(1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, 

atau firma; dan
c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya 

Peraturan Pemerintah ini, atau
b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar 
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sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

(1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan 
yang bersifat final.

(2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari 
usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

(3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak 
berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan 
dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai 
dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.

(2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau 
diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau 
Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

(1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak 

bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau 
Pemungut Pajak.

(2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib 
dilakukan setiap bulan.

(3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak 
yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata 
cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini 
bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak 
Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai 
dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak 
memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, 
berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau 

diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai 
Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;

2. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau 
diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak 
Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan

3. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau 
diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) 
huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
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Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 
Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 89

         PENJELASAN
  ATAS

        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
  NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

   PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA 
                    ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI

        PEREDARAN BRUTO TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Pajak Penghasilan), telah diterbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha 
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak 
yang memiliki peredaran bruto usaha sampai jumlah tertentu.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk 
memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
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perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki 
peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk 
dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum.

Lebih lanjut, untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, 
Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final.

Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah 
mampu melakukan pembukuan, dalam Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk 
dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau 
Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari Wajib Pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. Dalam hal Tuan A mengajar piano 
untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh 
suatu hubungan kerja, maka Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan 
bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha 
yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah 
ini. Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan 
mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan 
penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Pasal 3

Ayat (1)

Persekutuan komanditer disebut dengan istilah asing commanditaire vennootschap.

Ayat (2)

Huruf a

Wajib Pajak yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dikenai Pajak 
Penghasilan final, dapat memilih untuk tidak dikenai Pajak Penghasilan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya Wajib Pajak tersebut 
dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan kena pajak nya berdasarkan tarif:
a. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk 

Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan 

untuk Wajib Pajak badan.

Huruf b



Ortax Booklet Edisi Pajak atas Transaksi e-Commerce

www.ortax.org

16

Contoh:

Tuan C seorang konsultan pajak dan bersama Tuan D sesama konsultan pajak 
membentuk Firma CD dan Rekan. Firma tersebut menjalankan usaha 
memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh firma 
tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan C dan Tuan D sehubungan 
dengan pekerjaan bebas berupa jasa konsultan pajak, maka firma tersebut 
tidak termasuk Wajib Pajak badan berbentuk firma yang dikenai Pajak 
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 
ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4 

Ayat (1)

Contoh 1:

Tuan B seorang arsitek dan memiliki usaha toko bahan bangunan. Pada Tahun Pajak 
2020, Tuan B memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa arsitek atas nama 
diri sendiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dari toko bahan 
bangunan memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua 
ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Penentuan batasan peredaran bruto 
tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dihitung 
hanya atas peredaran bruto dari usaha toko bahan bangunan.

Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan B dari usaha toko bahan 
bangunan tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), 
maka penghasilan dari usaha toko bahan bangunan dikenai Pajak Penghasilan final 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan penghasilan dari kegiatan 
arsitek dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

Tuan S seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan S 
memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa dokter atas nama diri sendiri 
sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dari usaha apotek memperoleh 
peredaran bruto sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun 
Pajak. Meskipun jumlah peredaran bruto Tuan S sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah), penentuan batasan peredaran bruto hanya berdasarkan peredaran 
bruto dari usaha apotek.

Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan S dari usaha apotek tidak 
melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka 
penghasilan dari usaha apotek dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan 
Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan penghasilan dari jasa dokter dikenai Pajak 
Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak 
Penghasilan.

Contoh 3:

Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa 
pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui 

perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki 
peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk 
dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum.

Lebih lanjut, untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, 
Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final.

Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah 
mampu melakukan pembukuan, dalam Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk 
dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau 
Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari Wajib Pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. Dalam hal Tuan A mengajar piano 
untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh 
suatu hubungan kerja, maka Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan 
bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha 
yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah 
ini. Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan 
mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan 
penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Pasal 3

Ayat (1)

Persekutuan komanditer disebut dengan istilah asing commanditaire vennootschap.

Ayat (2)

Huruf a

Wajib Pajak yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dikenai Pajak 
Penghasilan final, dapat memilih untuk tidak dikenai Pajak Penghasilan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya Wajib Pajak tersebut 
dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan kena pajak nya berdasarkan tarif:
a. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk 

Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan 

untuk Wajib Pajak badan.

Huruf b
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rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Pasar A sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Pasar B sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
c. Pasar C sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dengan demikian, Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final, 
karena peredaran bruto usaha Tuan X dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 
melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Tuan G dan Nyonya H adalah sepasang suami isteri yang menghendaki perjanjian 
pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Pada Tahun Pajak 2019, Tuan G 
memiliki usaha toko kelontong dengan peredaran bruto Rp 4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah) dan Nyonya H memiliki usaha salon dengan peredaran bruto 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Meskipun peredaran bruto masing-masing 
kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi 
karena jumlah peredaran bruto dari usaha Tuan G ditambah peredaran bruto dari 
usaha Nyonya H pada Tahun Pajak 2019 adalah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah), maka atas penghasilan dari usaha Tuan G dan Nyonya H tidak dapat dikenai 
Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Contoh 1:

Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 
16 Oktober 2018. Tuan L dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah ini.
Peredaran bruto yang diperoleh Tuan L dari usahanya:
a. Tahun 2018 : Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Tahun 2019 : Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c. Tahun 2020 : Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
d. Tahun 2021 : Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
e. Tahun 2022 : Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
f. Tahun 2023 : Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
g. Tahun 2024 : Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Tuan L dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak, yaitu sejak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan 
Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai 
Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak 
Penghasilan.

Contoh 2:

Persekutuan Komanditer (CV) JK memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai Wajib 
Pajak pada tanggal 4 Agustus 2016.
Peredaran bruto yang diperoleh CV JK:
a. Tahun 2018: Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Tahun 2019: Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
c. Tahun 2020: Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
d. Tahun 2021: Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

CV JK dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam 
jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak, yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai 
dengan Tahun Pajak 2021. Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya 
dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan 
Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 3:

PT ABC memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 
24 Januari 2019.
Peredaran bruto yang diperoleh PT ABC:
a. Tahun 2019 : Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Tahun 2020 : Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. Tahun 2021 : Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
d. Tahun 2022 : Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

PT ABC dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam 
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jangka waktu 3 (tiga) Tahun Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2019 sampai dengan Tahun Pajak 
2021. Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak 
Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E 
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Contoh:

Tuan I memiliki usaha restoran dan dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pemerintah ini sejak Tahun Pajak 2019, karena peredaran bruto Tuan I pada tahun 
2018 kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pada bulan 
Agustus tahun 2019, peredaran bruto Tuan I telah mencapai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah).

Meskipun peredaran bruto Tuan I telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 
ratus juta rupiah), Tuan I tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5% 
(nol koma lima persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak 2019.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada Tahun Pajak 2020 dan seterusnya, 
dikenai Pajak Penghasilan dengan ketentuan umum berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

Contoh:

Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak 
Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pada bulan September 2019, 
Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto 
sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dari jumlah tersebut, penjualan dengan 
peredaran bruto sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 
17 September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan 
Pemotong atau Pemungut Pajak, sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. 
Tuan R memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 dihitung 
sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta:
= 0,5% x Rp 60.000.000,00
= Rp 300.000,00

b. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri:
= 0,5% x Rp 20.000.000,00
= Rp 100.000,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh:

Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan 
Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai Wajib Pajak 
sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender.

Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS:
a. Tahun 2017: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Tahun 2018: Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
c. Tahun 2019: Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 
memenuhi syarat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 
tersebut. Namun demikian Firma AS tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai Pajak Penghasilan 
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final berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini, meskipun 
peredaran bruto Firma AS tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta 
rupiah).

Untuk Tahun Pajak 2018 Firma AS memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sebagai berikut:
1. Pada bulan Januari 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, 

Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1% (satu persen) berdasarkan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;

2. Sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2018, Firma 
AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Untuk Tahun Pajak 2019 dan seterusnya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Firma 
AS dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan 
Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6214

Tautan:
https://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16498



Accounting
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/PMK.03/2018

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 99/PMK.03/2018 

 
TENTANG 

 
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA 
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI 

PEREDARAN BRUTO TERTENTU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 
 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan  
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau  
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan  
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  
dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; 
 
Mengingat : 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang  
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214); 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : 
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB  
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1.  Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  
 Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun  

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan. 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  
 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang  
 Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018  
 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang  
 Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
4.  Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang  
 dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang  
 Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal  
 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
5.  Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan  
 pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
 di bidang Pajak Penghasilan. 
6.  Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang  
 selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
 atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan  
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
7.  Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun  
 buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
8.  Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan  
 untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  
 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
 



Ortax Booklet Edisi Pajak atas Transaksi e-Commerce

www.ortax.org

22

BAB II 
SUBJEK PAJAK 

 
Pasal 2 

 
(1)  Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final  
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan: 
 a.  Wajib Pajak orang pribadi; dan 
 b.  Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan  
  terbatas, 
 yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi  
 Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 
(2)  Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: 
 a.  Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak  
  Penghasilan; 
 b.  Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa  
  Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan  
  jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; 
 c.  Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: 
          1.  Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau 
  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena  
   Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau  
   penggantinya, dan 
 d.  Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap. 
(3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 
 a.  tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,  
  dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris; 
 b.  pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang  
  iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; 
 c.  olahragawan; 
 d.  penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
 e.  pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
 f.  agen iklan; 
 g.  pengawas atau pengelola proyek; 
 h.  perantara; 
 i.  petugas penjaja barang dagangan; 
 j.  agen asuransi; 
 k.  distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis  
  lainnya. 
 
 

BAB III 
TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG 

MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN 
KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN 

 
Pasal 3 

 
(1)  Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan  
 pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui: 
 a.  Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; 
 b.  Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro  
  yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat  
  terdaftar; atau 
 c.  saluran tertentu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
(2)  Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir  
 Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak  
 Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya. 
(3)  Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,  
 Wajib Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai  
 Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal  
 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar. 
(4)  Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari 2019 dapat dikenai Pajak Penghasilan  
 berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara  
 menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri. 
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BAB IV 
TATA CARA PENYETORAN, PEMOTONGAN ATAU 

PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN 
 

Pasal 4 
 
(1) Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi  
 dengan cara: 
 a.  disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau 
 b.  dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong  
  atau Pemungut Pajak. 
(2)  Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk setiap  
 tempat kegiatan usaha. 
(3)  Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan  
 paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 
(4)  Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
 huruf a wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh)  
 hari setelah Masa Pajak berakhir. 
(5)  Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
 dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal  
 validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana  
 administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. 
(6)  Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib  
 menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa. 
(7)  Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kedudukan  
 sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan  
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima  
 persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 a.  dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek  
  pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai  
  pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan 
 b.  Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada  
  Pemotong atau Pemungut Pajak. 
(8)  Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melakukan  
 pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat  
 Keterangan yang melakukan transaksi: 
 a.  impor; atau 
 b.  pembelian barang, 
 dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada  
 Pemotong atau Pemungut Pajak. 
(9)  Pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor paling lama  

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat 
Setoran  Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah 
diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau  

 Pemungut Pajak. 
(10)  Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bukti pemotongan atau  
 pemungutan Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak kepada Wajib  
 Pajak yang dipotong atau dipungut. 
(11)  Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan  
 atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke Kantor  
 Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari  
 setelah Masa Pajak berakhir. 
          
      

BAB V 
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN 
DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN 

 
Pasal 5 

 
(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7)  
 dan ayat (8) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui: 
 a.  Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; 
 b.  Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro  
  yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat  
  terdaftar; atau 
 c.  saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
(2)  Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
 a.  permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh  
  bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam  
  Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
  Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
  16 Tahun 2009; 
 b.  telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir  
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  yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
  di bidang perpajakan; dan 
 c.  memenuhi kriteria Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
(3)  Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada  
 ayat (2) huruf b ditiadakan untuk: 
 a.  Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau 
 b.  Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak  
  Penghasilan Tahun Pajak terakhir. 
 
 

Pasal 6 
 
(1)  Atas permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Kantor  
 Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan: 
 a.  Surat Keterangan; atau 
 b.  surat penolakan permohonan Surat Keterangan, 
 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 
(2)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati, permohonan dianggap  
 diterima dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu  
 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati. 
(3)  Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
 huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan sepanjang memenuhi persyaratan. 
 
  

Pasal 7 
 
Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam  
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kecuali: 
a.  Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan  
 Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan/atau 
b.  Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan  
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
 
 

Pasal 8 
 
(1)  Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau  
 pencabutan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan dalam hal berdasarkan penelitian ditemukan  
 data bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan  
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
(2)  Tata cara pembatalan atau pencabutan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur  
 lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 
 
 

BAB VI 
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 

BERJALAN 
 

Pasal 9 
 
(1)  Bagi Wajib Pajak yang: 
 a.  memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan  
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; 
 b.  peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan  
  ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau 
 c.  telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan  
  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, 
 wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih  
 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan. 
(2)  Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih  
 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut: 
 a.  bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c  
  Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya  
  angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan 
 b.  bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penghitungan  
  besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru, 
 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak  
 penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, sewa  
 guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk  
 bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan  
 berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu. 
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BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 10 

 
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: 
1.  Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 tidak memenuhi  
 syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  
 2013, namun sejak tanggal 1 Juli 2018 memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak  
 Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak dapat memilih  
 untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak  
 2018 sepanjang Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud  
 dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018. 
2.  Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas  
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya serta  
 telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak  
 Penghasilan dimaksud, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
 a.  surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas dimaksud dipersamakan  
  kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini,  
  dan berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018; dan 
 b.  Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak  
  Penghasilan. 
3.  Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas  
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya namun  
 tidak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
 a.  surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas dimaksud dipersamakan  
  kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini,  
  dan berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018; dan 
 b.  Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan. 
4.  Surat keterangan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  
 23 Tahun 2018 yang telah diterbitkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018  
 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini: 
 a.  dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan  
  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; dan 
 b.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan kembali Surat  
  Keterangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 
 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 11 

 
Bentuk dokumen berupa: 
a.  pemberitahuan Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak  
 Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 
b.  permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan 
c.  Surat Keterangan dan surat penolakan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam  
 Pasal 6, 
dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
 

Pasal 12 
 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang  
Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang  
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2013 Nomor 984), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

Pasal 13 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya  
dalam Berita Negara Republik Indonesia, 
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Lampiran bisa lihat di laman Ortax

Tautan:
https://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16535

      Ditetapkan di Jakarta 
      pada tanggal 24 Agustus 2018 
      MENTERI KEUANGAN  
      REPUBLIK INDONESIA, 
 
      ttd. 
 
      SRI MULYANI INDRAWATI 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Agustus 2018 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 
WIDODO EKATJAHJANA   
 
 
 
 
 
   BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1146 



Ortax Booklet Edisi Pajak atas Transaksi e-Commerce 27

www.ortax.org

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/PMK.010/2018

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 210/PMK.010/2018 

 
TENTANG 

 
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN 

MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 
 
a.  bahwa dengan meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), perlu  
 menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dan  
 perdagangan konvensional; 
b.  bahwa dengan adanya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), perlu  

lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem 
elektronik (e-commerce) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan 
dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk  
melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 10B ayat (5), Pasal 13 ayat (2), dan 
Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Perlakuan Perpajakan 
Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce); 

 
Mengingat 
 
1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4893); 

3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak  
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

4.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana  

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

5.  Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis  
 Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
 2017 Nomor 176); 
 
             

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : 
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE). 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud, dengan: 
1.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,  
 yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang  

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

2.  Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas  
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 
3.  Wadah Elektronik (Platform) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten 
 lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui 
 sistem elektronik (e-commerce). 
4.  Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi  
 yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik. 
5.  Penyedia Wadah Pasar Elektronik (Penyedia Platform Marketplace) adalah pihak baik orang pribadi,  

badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau 
memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan platform berupa Marketplace, 
termasuk Over the Top di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean. 

6.  Pedagang adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau  
 bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan  
 transaksi dengan pembeli dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia  
 Platform Marketplace. 
7.  Penyedia Jasa adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal 

atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan 
transaksi dengan penerima jasa dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh 
Penyedia Platform Marketplace. 

8. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada  
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

9.  Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak 
berdasarkan Undang-Undang PPN. 

10.  Penyelenggara Pos adalah perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos yang ditunjuk 
berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai impor barang kiriman. 

11.  Nilai Transaksi E-Commerce, yang selanjutnya disebut Nilai Transaksi, adalah nilai transaksi  
 pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli tidak termasuk ongkos kirim, biaya layanan, dan Pajak  
 Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
12.  Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang  
 udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang  
 di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 
13.  Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat 

penuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. 
14.  Barang Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat BKP, adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan  
 Undang-Undang PPN. 
15.  Jasa Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat JKP, adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan  
 Undang-Undang PPN. 
16.  Pajak Dalam Rangka Impor, yang selanjutnya disingkat PDRI, adalah pajak yang dipungut oleh  

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor Barang yang terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai, 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan. 

17.  Delivery Duty Paid, yang selanjutnya disingkat DDP, adalah bagian dari terminologi perdagangan  
 internasional yang memasukkan bea masuk dan/atau PDRI ke dalam unsur nilai Barang impor yang  
 tercantum pada Platform. 
18.  Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
 
 

Pasal 2 
 
Ruang lingkup pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik  
(e-commerce) dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 
a.  Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi  
 di dalam Daerah Pabean; dan 
b.  Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor barang. 
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BAB II 
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK 
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK 

PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN DALAM 
NEGERI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE) 

 
Bagian Kesatu 

Perlakuan untuk memberitahukan NPWP bagi Pedagang atau 
Penyedia Jasa dan Pengukuhan PKP bagi Penyedia Platform 

Marketplace 
 

Pasal 3 
 
(1)  Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah  
 Pabean dapat dilakukan melalui: 
 a.  Platform Marketplace; atau 
 b.  Platform selain Marketplace yang dapat berupa online retail, classified ads, daily deals, atau  
  media sosial. 
(2)  Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah  
 Pabean melalui Platform Marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan  
 cara sebagai berikut: 
 a.  Penyedia Platform Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik  
  (e-commerce) atas barang dan/atau jasa; 
 b.  Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia  
  Platform Marketplace untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce); 
 c.  Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa  
  melalui Penyedia Platform Marketplace; dan 
 d.  Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) oleh  
  pembeli kepada Pedagang atau Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia Platform  
  Marketplace. 
(3) Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki NPWP dan  
 wajib dikukuhkan sebagai PKP. 
(4)  Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan kewajiban  
 Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. 
(5)  Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberlakukan  
 kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil  
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak  
 Pertambahan Nilai. 
(6)  Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace. 
(7)  Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memiliki NPWP: 
 a.  Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui  
  aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan  
  oleh Penyedia Platform Marketplace; atau 
 b.  Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
  kepada Penyedia Platform Marketplace. 
(8)  Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: 
 a.  Pedagang atau Penyedia Jasa yang telah dikukuhkan sebagai PKP; dan 
 b.  Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP. 
(9)  Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP, namun telah melewati batasan  
 pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha  
 kecil Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 
(10)  Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam  
 Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dapat memilih  
 untuk dikukuhkan sebagai PKP. 
(11)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi  
 registrasi NPWP yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace diatur dengan Peraturan Direktur  
 Jenderal Pajak. 
      
     
            

Bagian Kedua 
Perlakuan Perpajakan bagi Pedagang dan Penyedia Jasa 

 
Pasal 4 

 
Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa secara elektronik  
(e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan  
kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. 
 
 

Pasal 5 
 
(1)  PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP secara  
 elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  
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 wajib memungut, menyetor, dan melaporkan: 
 a.  Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau 
 b.  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
(2)  Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10%  
 (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. 
(3)  Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  
 mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
 undangan. 
(4)  PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak  
 Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
 

Pasal 6 
 
PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas  
penyerahan BKP dan/atau JKP yang melalui Penyedia Platform Marketplace. 
 
 

Bagian Ketiga 
Perlakuan Perpajakan bagi Penyedia Platform Marketplace 

 
Pasal 7 

 
(1)  Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang atau PKP Penyedia  
 Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima oleh Penyedia Platform Marketplace  
 dari Pembeli meliputi Nilai Transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan  
 Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
(2)  Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan  
 oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal  
 Pajak. 
(3)  Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang  
 harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia Platform Marketplace. 
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan dan tata cara pelaporan rekapitulasi transaksi  
 perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur  
 Jenderal Pajak. 
 
 

Pasal 8 
 
(1) PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan: 
 a.  penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa; 
 b.  penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/atau 
 c.  penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 
 wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP. 
(2)  Penyedia Platform Marketplace yang melakukan penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP   
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Faktur Pajak. 
(3)  Pelaporan atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam  
 SPT Masa PPN. 
 
 

Pasal 9 
 
(1)  Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas  
 perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) berupa online retail, classified  
 ads, daily deals, atau media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan  
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
(2)  Penyedia Platform Marketplace dapat memberikan data dan informasi ke Direktorat Jenderal Pajak  
 tentang transaksi e-commerce sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b. 
(3)  Berdasarkan: 
 a.  informasi keuangan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, dan/atau  
  Entitas Lain; 
 b.  data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain;  
  dan/atau 
 c.  data dan informasi yang tersedia di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, 
 Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan atas transaksi  
 e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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BAB III 
PERLAKUAN BEA MASUK DAN/ATAU PDRI ATAS IMPOR 

BARANG YANG TRANSAKSI PERDAGANGANNYA MELALUI 
SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE) 

 
Bagian Kesatu 

Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya Dilakukan 
melalui Penyedia Platform Marketplace 

 
Pasal 10 

 
(1) Impor barang yang: 
 a.  transaksinya dilakukan melalui penyedia Platform Marketplace yang terdaftar di Direktorat  
  Jenderal Bea dan Cukai; 
 b.  pengirimannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos; dan 
 c.  memiliki nilai pabean sampai dengan Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar  
  Amerika Serikat), 
 perlakuan perpajakannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 
(2)  Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace: 
 a.  memiliki nilai pabean lebih dari Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar  
  Amerika Serikat); atau 
 b.  tidak menggunakan skema DDP, 
 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor  
 barang kiriman. 
 
 

Pasal 11 
 
(1)  Penyedia Platform Marketplace mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Pabean  
 yang memiliki frekuensi tinggi atas impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia  
 Platform Marketplace tersebut. 
(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan informasi paling sedikit memuat: 
 a.  nomor NPWP; 
 b.  nomor Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan 
 c.  nomor Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak. 
(3)  Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean memberikan surat 
 persetujuan atau surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah  
 permohonan diterima secara lengkap. 
(4)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara nasional. 
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud  
 pada ayat (1), dan format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan  
 Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
 
 

Bagian Kedua 
Perlakuan bagi Penyedia Platform Marketplace 

 
Pasal 12 

 
(1)  Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penyedia Platform  
 Marketplace harus menyampaikan: 
 a.  e-invoice untuk setiap pengiriman atas transaksi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10  
  ayat (1); dan 
 b.  e-catalog, 
 kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
(2)  E-catalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai: 
 a.  uraian barang; 
 b.  kode barang; 
 c.  kategori barang; 
 d.  spesifikasi barang; 
 e.  harga barang; 
 f.  identitas penjual; dan 
 g.  negara asal barang, 
 serta harus dilakukan pemutakhiran atas barang yang terdapat perubahan harga. 
(3)  Penyedia Platform Marketplace wajib menggunakan skema DDP. 
(4)  Penyedia Platform Marketplace wajib menghitung bea masuk dan/atau PDRI dan bertanggung jawab  
 atas kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI atas barang sebagaimana dimaksud dalam  
 Pasal 10 ayat (1). 
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian E-catalog dan E-invoice sebagaimana dimaksud  
 pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
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Bagian Ketiga 
Pembekuan dan Pencabutan 

Persetujuan Penyedia Platform Marketplace 
 

Pasal 13 
 
(1)  Kepala Kantor Pabean membekukan persetujuan Penyedia Platform Marketplace yang telah terdaftar  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam hal Penyedia Platform Marketplace tidak  
 memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI. 
(2)  Atas pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan surat pembekuan. 
(3)  Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Penyedia Platform  
 Marketplace memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI. 
(4)  Dalam hal Penyedia Platform Marketplace telah memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau  
 PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat, pencabutan atas  
 pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan persetujuan Penyedia Platform Marketplace yang  
 telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea  
 dan Cukai. 
 
 

Pasal 14 
 
(1) Kepala Kantor Pabean mencabut persetujuan Penyedia Platform Marketplace yang telah terdaftar  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam hal: 
 a.  Penyedia Platform Marketplace tidak menggunakan skema DDP dalam jangka waktu 12 (dua  
  belas) bulan secara terus menerus; 
 b.  izin usaha sebagai Penyedia Platform Marketplace sudah tidak berlaku atau dicabut; 
 c.  terdapat bukti Penyedia Platform Marketplace melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; 
 d.  terdapat permintaan dari Penyedia Platform Marketplace; atau 
 e.  Penyedia Platform Marketplace dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. 
(2)  Atas pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan surat pencabutan. 
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat pencabutan persetujuan Penyedia Platform  
 Marketplace yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan  
 Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 15 

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
 
 
      Ditetapkan di Jakarta 
      pada tanggal 31 Desember 2018 
      MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
      ttd. 
 
      SRI MULYANI INDRAWATI 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2018 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 
WIDODO EKATJAHJANA 
 
 
 
 
 
   BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1855 
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 20/PJ/2013

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR PER - 20/PJ/2013 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, 

PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, 
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN 

PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA 
DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

 
Menimbang : 
 
a.  bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara  
 pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan  
 pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor  
 KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara  
 Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan  
 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal  
 Pajak Nomor PER-160/PJ/2007, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 tentang Tata  
 Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan  
 Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah beberapa kali  
 diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010; 
b.  bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka  
 Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan  
 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha  
 Kena Pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan  
 pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,  
 penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  
 sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk  
 melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka  
 Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan  
 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha  
 Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran dan  
 Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,  
 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta  
 Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak; 
 
Mengingat : 
 
1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran  
 Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 4999); 
2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana  
 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
 4893); 
3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak  
 Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan  
 Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 
5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan  
 Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,  
 serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 
6.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi; 
7.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan; 
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MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN  
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan: 
1.  Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan  
 kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha  
 sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur  
 mengenai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. 
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau  
 pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha  
 perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa  
 termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 
3. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau  
 penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai  
 Tahun 1984 dan perubahannya. 
4.  Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat menjadi KPP adalah instansi vertikal Direktorat  
 Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah  
 Direktorat Jenderal Pajak. 
5.  Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat menjadi KP2KP  
 adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab  
 langsung kepada Kepala KPP Pratama. 
6.  KPP Lama adalah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena  
 Pajak sebelum Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru. 
7.  KPP Baru adalah KPP yang menerima pemindahan Wajib Pajak dari KPP Lama. 
8. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam  
 administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak  
 dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 
9.  Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang berisikan  
 Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya. 
10.  Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat menjadi SKT adalah surat keterangan yang  
 diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada KPP  
 tertentu yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
11. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai  
 pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada KPP tertentu  
 yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. 
12.  Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau  
 KP2KP yang menyatakan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak  
 dapat dikabulkan. 
13. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau  
 penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data  
 dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka  
 menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau  
 mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
14.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau  
 bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk  
 menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka  
 melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
15. Aplikasi e-Registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk  
 dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena  
 Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan  
 Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat  
 Jenderal Pajak. 
16. Surat Pengiriman Dokumen adalah surat yang diterbitkan melalui Aplikasi e-Registration yang  
 digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengirimkan dokumen yang disyaratkan. 
17.  Bukti Penerimaan Surat adalah bukti yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang diberikan kepada  
 Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan dari Wajib Pajak yang terkait dengan Nomor Pokok  
 Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajaktelah diterima secara lengkap. 
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BAB II 
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak 
 

Pasal 2 
 
(1)  Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan  
 peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah  
 kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan  
 kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.  
(2)  Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat  
 tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. 
(3) Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 a.  Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena: 
  1)  hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim; 
  2)  menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;  
   atau 
  3)  memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari  
   suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian  
   pemisahan penghasilan dan harta,  
  yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas  
  Penghasilan Tidak Kena Pajak; 
 b.  Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena: 
  1)  hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim; 
  2)  menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;  
   atau 
  3) memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya  
   meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan  
   penghasilan dan harta,  
  yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
 c.  Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong  
  dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,  
  termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak  
  dan gas bumi; 
 d. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau  
  pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk  
  bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); dan 
 e.  Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan  
  peraturan perundang-undangan perpajakan. 
(4) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah  
 kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah  
 kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 
(5)  Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan  
 terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi  
 kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suami atau kepala keluarga. 
(6) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memilih untuk  
 mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. 
 
 

Pasal 3 
 
(1)  Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh  
 Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak  
 tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
(2)  Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas sebagaimana  
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok  
 Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai  
 dilakukan. 
(3)  Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d, wajib mendaftarkan  
 diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian. 
(4) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam  
 Pasal 2 ayat (3) huruf e, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling  
 lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.  
 
 

Pasal 4 
 
(1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)  
 atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), wajib mengajukan permohonan  
 pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. 
(2)  Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan  
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 mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman  
 Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id . 
(3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib  
 Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan  
 mempunyai kekuatan hukum. 
(4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi  
 e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan  
 ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan  
 usaha Wajib Pajak. 
(5)  Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan  
 cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau  
 mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 
(6)  Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam  
 jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara  
 elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. 
(7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara  
 lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. 
 
 

Pasal 5 
 
(1)  Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), permohonan pendaftaran dilakukan dengan  
 menyampaikan permohonan secara tertulis. 
(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan  
 menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. 
(3)  Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana  
 dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir pendaftaran tersebut dengan dokumen yang  
 disyaratkan. 
(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke KPP atau KP2KP yang  
 wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib  
 Pajak. 
(5)  Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan: 
 a.  secara langsung; 
 b.  melalui pos; atau 
 c.  melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 
(6) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPP atau  
 KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara  
 lengkap. 
(7)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang  
 diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan: 
 a.  dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib  
  Pajak; atau 
 b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau  
  jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan  
  tersebut.  
 
 

Pasal 6 
 
(1) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) meliputi: 
 a.  Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas  
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berupa: 
  1)  fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau 
  2) fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal  
   Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing. 
 b.  Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana  
  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berupa: 
  1)  fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor,  
   fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP),  
   bagi Warga Negara Asing; dan 
  2) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat  
   keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah  
   Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 
 c.  Untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c berupa: 
  1)  fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan  
   dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha  
   tetap; 
  2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor  

dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah 
sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga 
Negara Asing; dan 

  3)  dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang  
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   atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah  
   sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.  
 d.  Untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d berupa: 
  1)  fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi  
   (Joint Operation); 
  2)  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama  
   operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 
  3)  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus  
   perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi  
   paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah  
   sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah  
   Warga Negara Asing; dan 
  4)  dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang  
   atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang  
   sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 
 e.  Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut pajak sebagaimana  
  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e berupa: 
  1)  surat penunjukan sebagai Bendahara; dan 
  2)  Kartu Tanda Penduduk. 
 f.  Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu  
  berupa: 
  1)  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; 
  2)  surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan 
  3)  dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau  
   surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat  
   Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 
(2)  Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena  
 menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita  
 kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan  
 juga harus dilampiri dengan: 
 a.  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami; 
 b.  fotokopi Kartu Keluarga; dan 
 c.  fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan  
  menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan  
  kewajiban perpajakan suami. 
 
 

Pasal 7 
 
(1)  Terhadap permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diberikan Bukti Penerimaan  
 Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (6), KPP atau KP2KP menerbitkan  
 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja  
 setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. 
(2)  Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak  
 melalui pos tercatat. 
 
 

Pasal 8 
 
(1)  Dalam hal Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri, tidak melaksanakan kewajiban untuk  
 mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPP dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib  
 Pajak secara jabatan. 
(2) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  
 berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan  
 perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata  
 cara Verifikasi. 
(3)  Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang  
 dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.  
(4)  Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan  
 Terdaftar yang diterbitkan secara jabatan sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib  
 Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar. 
 
 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

 
Pasal 9 

 
(1)  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi  
 persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
 di bidang perpajakan. 
(2)  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: 
 a.  atas permohonan Wajib Pajak;atau 
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 b.  secara jabatan. 
(3)  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan  
 atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan  
 yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. 
(4) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan  
 berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila penghapusan tersebut  
 dilakukan terhadap: 
 a.  Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; 
 b.  Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak  
  karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran; 
 c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; 
 d. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan  
  Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam  
  pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; 
 e. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/ 
  pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/ 
  bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak; 
 f. Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak  
  Penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya; 
 g.  Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi; 
 h. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa  
  membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan  
  memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya; 
 i.  Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib  
  Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan  
  dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami; 
 j.  Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 
 k. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;atau 
 l.  Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif)  
  yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan  
  adanya kegiatan usaha. 
(5) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat  
 (4) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan. 
 
 

Pasal 10 
 
(1)  Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)  
 huruf a, dilakukan dengan menggunakan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
(2)  Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan  
 mengisi Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia  
 pada laman Direktorat Jenderal Pajak diwww.pajak.go.id 
(3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib  
 Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan  
 mempunyai kekuatan hukum. 
(4)  Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan  
 lengkap melalui Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan  
 dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat  
 kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 
(5)  Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan  
 cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau  
 mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 
(6)  Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam  
 jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara  
 elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. 
(7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara  
 lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. 
(8)  Dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terkait dengan Wajib Pajak orang pribadi yang  
 meninggal dunia, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada  
 ayat (1) dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus  
 harta peninggalan. 
 
 

Pasal 11 
 
(1)  Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak  
 secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), permohonan penghapusan dapat  
 dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. 
(2)  Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan  
 menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
(3)  Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan  
 dokumen yang disyaratkan. 
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(4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 10 ayat (4)  
 meliputi: 
 a.  surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat  
  pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah  
  terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia; 
 b.  dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk  
  selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya; 
 c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai  
  bendahara, untuk bendahara pemerintah; 
 d. surat pernyataan mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak ganda dan fotokopi semua  
  kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu  
  Nomor Pokok Wajib Pajak; 
 e.  fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian  
  pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan  
  memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk Wanita kawin yang sebelumnya  
  telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 
 f.  dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah  
  dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta  
  pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan  
  peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak badan. 
(5)  Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP yang wilayah  
 kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak  
 dengan cara: 
 a.  langsung ke KPP atau melalui KP2KP; 
 b.  melalui pos; atau 
 c.  melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 
(6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat  
 (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ke KPP. 
(7)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP  
 memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. 
(8)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima  
 secara tidak lengkap, berlaku ketentuan: 
 a.  dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib  
  Pajak; atau 
 b.  dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau  
  jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan  
  tersebut.  
 

 
Pasal 12 

 
(1)  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)  
 huruf b dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan  
 peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan  
 atau tata cara Verifikasi. 
(2)  Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila: 
 a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak  
  yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau  
  objektif; dan 
 b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
 
 

Pasal 13 
 
(1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib  
 Pajak, KPP memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang  
 disampaikan oleh Wajib Pajak. 
(2)  Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP juga mempertimbangkan: 
 a.  utang pajak; dan 
 b.  proses hukum atau proses administrasi berupa: 
  1)  pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP; 
  2)  gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP; 
  3)  keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP; 
  4)  banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP; 
  5) pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak,  
   pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36  
   Undang-Undang KUP; dan 
  6)  peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan  
   Pajak. 
 c.  Status seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Wajib Pajak, dalam hal penghapusan Nomor  
  Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat. 
(3)  Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan  
 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok  



Ortax Booklet Edisi Pajak atas Transaksi e-Commerce

www.ortax.org

40

 Wajib Pajak. 
(4) Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
 diterbitkan dalam hal: 
 a.  berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan Nomor  
  Pokok Wajib Pajak; 
 b.  tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi: 
  1)  penagihannya sudah daluwarsa; 
  2)  Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan  
   tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;atau 
  3)  Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan; 
 c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
  huruf b; dan 
 d.  seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal penghapusan  
  Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat. 
(5)  Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
 diterbitkan dalam hal: 
 a.  berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi untuk tidak  
  melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;atau 
 b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan Nomor  
  Pokok Wajib Pajak, namun: 
  1)  terdapat utang pajak; 
  2)  terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
   huruf b; dan/atau 
  3) terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak cabang yang belum dihapus, dalam hal  
   penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib  
   Pajak pusat. 
(6) Dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan. 
(7)  Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama: 
 a.  6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10  
  ayat (7) atau Pasal 11 ayat (7), dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang  
  pribadi; atau 
 b.  12 (dua belas) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam  
  Pasal 10 ayat (7) atau Pasal 11 ayat (7), dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak  
  badan. 
(8)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan KPP tidak  
 menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap  
 dikabulkan dan KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam  
 jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7)  
 berakhir. 
 
 

Pasal 14 
 
Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 13 ayat (5), diketahui: 
a.  Wajib Pajak melunasi utang pajak; 
b.  proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah selesai  
 ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 
c.  seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal permohonan  
 penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak diajukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat, 
Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan permohonan  
tersebut dianggap sebagai permohonan baru. 
 
 

BAB III 
PENGUSAHA KENA PAJAK 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
 

Pasal 15 
 
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai  
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya  
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi  
tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha  
Kena Pajak. 
 
 

Pasal 16 
 
(1)  Wajib Pajak sebagai Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melaporkan usahanya  
 dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan  
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 Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
(2)  Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan  
 mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada  
 laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id 
(3) Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib  
 Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan  
 mempunyai kekuatan hukum. 
(4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui Aplikasi  
 e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan  
 ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan  
 usaha Wajib Pajak. 
(5)  Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan  
 cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau  
 mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 
(6)  Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam  
 jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pengukuhan secara  
 elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. 
(7)  Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap,  
 KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. 
 
 

Pasal 17 
 
(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengukuhan secara elektronik  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), permohonan pengukuhan dapat dilakukan dengan  
 menyampaikan permohonan secara tertulis. 
(2)  Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan  
 menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
(3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir pengukuhan tersebut dengan  
 dokumen yang disyaratkan. 
(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke KPP atau KP2KP yang  
 wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 
(5) Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan: 
 a.  secara langsung; 
 b.  melalui pos; atau 
 c.  melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 
(6)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPP atau  
 KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara  
 lengkap. 
(7)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang  
 diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan: 
 a.  dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib  
  Pajak; atau 
 b.  dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau  
  jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan  
  tersebut. 
 
 

Pasal 18 
 
Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3), meliputi: 
a.  Untuk Wajib Pajak orang pribadi: 
 1)  fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi  
  Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara  
  Asing, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 
 2)  dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan 
 3)  surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah  
  sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 
b.  Untuk Wajib Pajak badan: 
 1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam  
  negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang  
  dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 
 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat  
  keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau  
  Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; 
 3)  dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan 
 4)  surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya  
  Lurah atau Kepala Desa.  
c.  Untuk Wajib Pajak badan bentuk kerja sama operasi (Joint Operation): 
 1)  fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint  
  Operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 
 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi  
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  (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 
 3)  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan  
  anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dalam hal  
  penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing; 
 4)  dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan 
 5) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya  
  Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan  
  asing. 
 
 

Pasal 19 
 
(1)  Terhadap permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan Bukti Penerimaan  
 Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) atau Pasal 17 ayat (6), KPP atau KP2KP harus  
 memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat  
 diterbitkan. 
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KPP atau KP2KP melakukan  
 Verifikasi dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
(3)  Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengabulkan permohonan Wajib Pajak,  
 KPP atau KP2KP menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
(4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengabulkan permohonan Wajib  
 Pajak, KPP atau KP2KP menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan KPP atau KP2KP tidak  
 memberi suatu keputusan, permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan. 
(6)  Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP  
 atau KP2KP harus menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan tanggal pengukuhan  
 adalah hari kerja ke-5 (lima) setelah tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada  
 ayat (1). 
 
 

Pasal 20 
 
(1)  Dalam hal Pengusaha yang diwajibkan untuk melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam  
 Pasal 15 tidak melaksanakan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha  
 Kena Pajak, KPP dapat mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. 
(2) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  
 berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan  
 perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata  
 cara Verifikasi. 
(3)  Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang  
 dimiliki atau diperoleh Direktorat JenderalPajak. 
(4) Tanggal penerbitan yang tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan  
 secara jabatan adalah sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
 
 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

 
Pasal 21 

 
(1)  Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap: 
 a.  Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif; 
 b.  Pengusaha Kena Pajak yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya; 
 c.  Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 
 d.  Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain; 
 e.  Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena  
  Pajak; 
 f.  Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai  
  di tempat lain; atau 
 g.  Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif  
  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
(2)  Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan : 
 a.  atas permohonan Pengusaha Kena Pajak; atau 
 b.  secara jabatan. 
(3)  Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara  
 jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil  
 Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang  
 mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. 
(4)  Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara  
 jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi apabila  
 pencabutan pengukuhan tersebut dilakukan terhadap: 
 a.  Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; 
 b.  Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai  
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  di tempat lain; 
 c. Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau  
  tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lainnya; 
 d. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk  
  1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto  
  untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak; 
 e.  Pengusaha Kena Pajak selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) dan  
  secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; atau 
 f.  Pengusaha Kena Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya  
  di Indonesia. 
(5) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil  
 Verifikasi dalam hal pencabutan tersebut terkait dengan: 
 a.  hasil sensus pajak nasional; 
 b.  hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;atau 
 c.  hasil kegiatan lain yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
(6)  Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak selain sebagaimana  
 dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan 
 
 

Pasal 22 
 
(1)  Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  
 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena  
 Pajak. 
(2) Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
 dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  
 pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. 
(3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib  
 Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan  
 mempunyai kekuatan hukum. 
(4)  Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena  
 Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus  
 mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau  
 tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak. 
(5)  Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan  
 cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau  
 mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 
(6)  Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterima KPP dalam  
 jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pencabutan pengukuhan  
 Pengusaha Kena Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut  
 dianggap tidak diajukan. 
(7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diterima secara  
 lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. 
(8) Dalam hal pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan Pengusaha Kena Pajak orang  
 pribadi yang meninggal dunia, permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat,  
 atau pihak yang mengurus harta peninggalan. 
 
 

Pasal 23 
 
(1) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan  
 Pengusaha Kena Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), permohonan  
 pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan  
 secara tertulis. 
(2)  Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan  
 menandatangani Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
(3) Pengusaha Kena Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan Pengukuhan  
 Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir penghapusan  
 tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. 
(4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 22 ayat (4)  
 meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak sudah tidak lagi memenuhi  
 persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  
(5)  Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP tempat  
 Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara: 
 a.  langsung ke KPP atau melalui KP2KP; 
 b.  melalui pos; atau 
 c.  melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 
(6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat  
 (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke KPP. 
(7)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP  
 memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. 
(8)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang  
 diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan: 
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 a.  dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada  
  Pengusaha Kena Pajak; atau 
 b.  dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau  
  jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan  
  tersebut. 
 
 

Pasal 24 
 
(1)  Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  
 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan  
 ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara  
 Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. 
(2)  Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara  
 jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila: 
 a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak  
  yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ 
  atau objektif; dan 
 b.  Pengusaha Kena Pajak tidak mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha  
  Kena Pajak. 
 
 

Pasal 25 
 
(1) Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha  
 Kena Pajak, KPP memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena  
 Pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak. 
(2)  Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
 a. Penerbitan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal berdasarkan hasil  
  Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan Pengusaha  
  Kena Pajak; atau 
 b.  Penerbitan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal  
  berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak  
  melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
(3)  Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama  
 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7)  
 atau Pasal 23 ayat (7). 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan KPP tidak menerbitkan  
 keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap  
 dikabulkan dan KPP menerbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka  
 waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir. 
 
 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pengawasan Terhadap Pengusaha Kena Pajak 

 
Pasal 26 

 
(1) KPP melakukan pengawasan terhadap Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena  
 Pajak. 
(2) Pengawasan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji  
 kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pemenuhan persyaratan subjektif  
 dan objektif Pengusaha Kena Pajak. 
(3)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan 
 selama Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui konfirmasi lapangan dan  
 KPP berwenang meminta dokumen yang diperlukan kepada Pengusaha Kena Pajak. 
(5)  Pengusaha Kena Pajak harus memberikan dokumen yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat  
 (4). 
(6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai: 
 a.  dasar untuk melakukan perubahan data Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam sistem  
  administrasi perpajakan; 
 b.  bahan pertimbangan untuk melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;atau 
 c.  dasar untuk melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  
  di bidang perpajakan. 
 
 

Pasal 27 
 
Dalam hal dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat  
mengumumkan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut melalui laman www.pajak.go.id 
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BAB IV 
TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK 

DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK 
 

Pasal 28 
 
(1)  Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang  
 terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena  
 Pajak menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak  
 baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru. 
(2)  Termasuk dalam perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
 a.  perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi; 
 b. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib  
  Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama; 
 c.  perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi; 
 d.  perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi; 
 e.  perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV MAKMUR  
  TANJUNG berubah namanya menjadi CV TANJUNG MULIA atau PT ABADI JAYA berubah nama  
  menjadi PT ABADI JAYA MAKMUR; dan/atau 
 f.  perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan  
  seperti PT ALAM JAYA semula status permodalannya sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri  
  berubah menjadi PT ALAM JAYA dengan permodalan sebagai Penanaman Modal Asing. 
(3)  Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
 dapat dilakukan: 
 a.  atas permohonan Wajib Pajak; atau 
 b.  secara jabatan. 
 
 

Pasal 29 
 
(1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diajukan melalui  
 permohonan dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak. 
(2)  Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan  
 mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman  
 Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. 
(3)  Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib  
 Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan  
 mempunyai kekuatan hukum. 
(4)  Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dengan lengkap pada  
 Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang  
 disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat  
 kegiatan usaha Wajib Pajak. 
(5)  Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan  
 cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau  
 mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 
(6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam  
 jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan perubahan data secara elektronik  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. 
(7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara  
 lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. 
 
 

Pasal 30 
 
(1)  Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan permohonan perubahan data secara elektronik  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), permohonan perubahan data dapat dilakukan dengan  
 menyampaikan permohonan secara tertulis. 
(2)  Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan  
 menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak. 
(3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana  
 dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir perubahan data tersebut dengan dokumen yang  
 disyaratkan. 
(4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 29 ayat (4) adalah  
 dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak mengalami  
 perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). 
(5)  Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP yang wilayah  
 kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak  
 dengan cara: 
 a.  langsung ke KPP atau melalui KP2KP; 
 b.  melalui pos; atau 
 c.  melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa. 
(6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat  
 (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan perubahan data Wajib Pajak ke KPP. 
(7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP  
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 memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. 
(8)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima  
 secara tidak lengkap, berlaku ketentuan: 
 a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada  
  Wajib Pajak; atau 
 b.  dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau  
  jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan  
  tersebut. 
 
 

Pasal 31 
 
Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan secara jabatan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b apabila: 
a.  terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau  
 Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan 
b.  Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak tidak mengajukan permohonan perubahan data  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30. 
 
 

Pasal 32 
 
Dalam hal KPP melakukan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak baik atas permohonan  
Wajib Pajak atau secara jabatan, KPP menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan data tersebut  
kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak. 
 
 

BAB V 
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK 

 
Pasal 33 

 
(1)  Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 3 (tiga) digit terakhir 000 (status domisili) yang tempat  
 tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain  
 dapat mengajukan permohonan pemindahan dengan menggunakan Formulir Pemindahan Wajib Pajak. 
(2) Permohonan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan  
 mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman  
 Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. 
(3) Permohonan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib  
 Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan  
 mempunyai kekuatan hukum. 
(4) Wajib Pajak yang telah mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap pada Aplikasi  
 e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan  
 ke KPP Lama. 
(5)  Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan  
 cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau  
 mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 
(6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam  
 jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan pemindahan secara elektronik  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. 
(7)  Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara  
 lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. 
 
 

Pasal 34 
 
(1)  Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan secara elektronik  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), permohonan pemindahan dilakukan dengan  
 menyampaikan permohonan secara tertulis. 
(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan  
 menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak. 
(3)  Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana  
 dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir pemindahan tersebut dengan dokumen yang    
 disyaratkan dan menyampaikan ke KPP Lama. 
(4)  Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 33 ayat (4)  
 meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak  
 menurut keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pindah ke wilayah  
 kerja KPP lain. 
(5)  Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan: 
 a.  secara langsung ke KPP Lama atau melalui KP2KP ; 
 b.  melalui pos; atau 
 c.  melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 
(6) Dalam hal formulir dan dokumen disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  
 huruf a, KP2KP meneruskan permohonan pindah ke KPP Lama. 
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(7)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP Lama  
 memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. 
(8)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima  
 secara tidak lengkap berlaku ketentuan: 
 a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib  
  Pajak; atau 
 b.  dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau  
  jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan  
  tersebut. 
 
 

Pasal 35 
 

(1)  Berdasarkan permohonan pindah yang sudah diberikan Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud  
 dalam Pasal 33 ayat (7) dan Pasal 34 ayat (7), KPP Lama memberikan keputusan dalam jangka waktu  
 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. 
(2)  Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KPP Lama melakukan Verifikasi  
 dalam rangka pemindahan Wajib Pajak. 
(3)  Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 
 a.  menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat  
  Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan  
  menyampaikan kepada Wajib Pajak; atau 
 b.  menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat  
  Dipindah dan menyampaikan kepada Wajib Pajak. 
(4)  Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan  
 Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan oleh KPP Lama dan  
 ditembuskan ke KPP Baru dalam hal hasil Verifikasi menunjukkan bahwa: 
 a.  tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak  
  tidak berada di wilayah kerja KPP Lama; dan 
 b.  terhadap Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Verifikasi dalam rangka penerbitan surat  
  ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan. 
(5) Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan  
 oleh KPP Lama dan ditembuskan ke KPP Baru dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  
 (4) huruf a dan huruf b tidak terpenuhi. 
(6)  Terhadap Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah karena sedang  
 dilakukan Verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti  
 permulaan, atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pelaksanaan hak dan  
 pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tetap dilakukan di KPP Lama sampai dengan Wajib Pajak  
 dipindah ke KPP Baru. 
 
 

Pasal 36 
 
(1) Berdasarkan tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat  
 Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35  
 ayat (4), KPP Baru menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar dan/ 
 atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tembusan  
 Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan  
 Pengusaha Kena Pajak diterima. 
(2)  KPP Baru mengirimkan tembusan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha  
 Kena Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan ke KPP Lama. 
(3)  Tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru adalah sesuai dengan tanggal pengukuhan  
 Pengusaha Kena Pajak di KPP Lama. 
 

 
Pasal 37 

 
Dalam hal KPP Lama telah menerima tembusan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan  
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), KPP Lama mengirim berkas Wajib Pajak  
yang bersangkutan, dilampiri dengan uraian singkat mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada KPP Baru,  
antara lain: 
a.  jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih; 
b.  tindakan penagihan yang telah dilakukan atas tunggakan pajak; atau 
c.  permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak yang belum  
 diselesaikan, 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tembusan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat  
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari KPP Baru. 
 
 

Pasal 38 
 
Direktur Jenderal Pajak dapat memindahkan tempat pendaftaran Wajib Pajak ke KPP yang wilayah kerjanya  
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya dalam hal  
terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa KPP tempat Wajib Pajak terdaftar tidak sesuai  
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dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. 
 
 

Pasal 39 
 
Wajib Pajak badan atau orang pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 3 (tiga) digit terakhir selain 000  
(status cabang) yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, harus mendaftarkan diri dan  
melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru serta mengajukan  
permohonan penghapusan NPWP dan/atau permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak ke KPP Lama. 
 
 

BAB VI 
PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF 

 
Pasal 40 

 
(1)  Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan  
 rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
 a.  Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata  
  tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas; 
 b.  Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan  
  penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; 
 c.  Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183  
  (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak  
  bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; 
 d.  Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan;atau 
 e.  Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum  
  dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
(2)  Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  
 dilakukan: 
 a.  atas permohonan Wajib Pajak;atau 
 b.  secara jabatan. 
(3) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak  
 melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan Wajib Pajak non efektif.  
(4) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif, tidak wajib menyampaikan Surat  
 Pemberitahuan dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam  
 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 
(5)  Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah  
 ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif menjadi aktif kembali, penetapan sebagai Wajib Pajak non  
 efektif menjadi tidak berlaku dan KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak. 
 
 

Pasal 41 
 

(1) Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat  
 (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 
(2)  Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
 dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif  
 pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. 
(3)  Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang  
 telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara  
 elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. 
(4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan  
 lengkap pada Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan  
 dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat  
 kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 
(5)  Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan  
 cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau  
 mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 
(6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam  
 jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non  
 efektif secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak  
 diajukan. 
(7)  Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara  
 lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. 
 
 

Pasal 42 
 
(1)  Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non  
 efektif secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), permohonan penetapan  
 sebagai Wajib Pajak non efektif dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. 
(2)  Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan  
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 menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 
(3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non  
 Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir penetapan Wajib Pajak non  
 efektif tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. 
(4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 41 ayat (4) adalah  
 dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam  
 Pasal 40 ayat (1). 
(5)  Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP yang wilayah  
 kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak  
 dengan cara: 
 a.  langsung ke KPP atau melalui KP2KP; 
 b.  melalui pos; atau 
 c.  melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa. 
(6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat  
 (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif ke KPP. 
(7)  Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP  
 memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. 
(8) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang  
 diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan: 
 a.  dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib  
  Pajak; atau 
 b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau  
  jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan  
  tersebut. 
 
 

Pasal 43 
 
Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dapat dilakukan secara jabatan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 40 ayat 2 huruf b apabila: 
a. terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan 
b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau Pasal 42. 
 
 

Pasal 44 
 
Dalam hal KPP melakukan penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif baik atas permohonan Wajib  
Pajak atau secara jabatan, KPP menyampaikan pemberitahuan mengenai penetapan sebagai Wajib Pajak non  
efektif tersebut kepada Wajib Pajak. 
 
 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 45 

 
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan  
untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang  
harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. 
 
 

Pasal 46 
 
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak membatalkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak maka  
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dicabut tersebut dinyatakan tetap berlaku. 
 
 

Pasal 47 
 
(1)  Dokumen berupa: 
 a.  Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5  
  ayat (2); 
 b.  Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); 
 c.  Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); 
 d.  Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
  dan Pasal 17 ayat (2); 
 e.  Surat Pengiriman Dokumen, 
 f.  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);  
  dan 
 g.  Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  
  ayat (4),  
 dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang  
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 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 
(2)  Dokumen berupa: 
 a.  Formulir Perubahan Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan  
  Pasal 30 ayat (2); dan 
 b.  Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
  41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2), 
 dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang  
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 
(3)  Dokumen berupa: 
 a.  Formulir Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34  
  ayat (2); 
 b.  Surat Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a; 
 c.  Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)  
  huruf a;dan 
 d.  Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)  
  huruf b, 
 dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang  
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 
(4)  Dokumen berupa: 
 a.  Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat  
  (1) dan Pasal 11 ayat (2); 
 b.  Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
  13 ayat (3); 
 c.  Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
  13 ayat (3); 
 d.  Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
  22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2); 
 e.  Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  
  ayat (2) huruf a dan Pasal 35 ayat (3) huruf a;dan 
 f.  Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam  
  Pasal 25 ayat (2) huruf b,  
 dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang  
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 48 

 
Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, 
a.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan  
 Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha  
 Kena Pajak; 
b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005 tentang Tata Cara Penerbitan Nomor  
 Pokok Wajib Pajak secara Jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Penghapusannya; 
c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ./2006 tentang Perubahan atas Peraturan  
 Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ/2005 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib  
 Pajak Secara Jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Penghapusannya; 
d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007 tentang Perubahan atas Keputusan  
 Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan  
 Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan  
 dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 
e.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2008 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak  
 yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda; 
f.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok  
 Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib  
 Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak; 
g.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok  
 Wajib Pajak bagi Anggota Keluarga; 
h.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur  
 Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau  
 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha  
 Kena Pajak; 
i. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok  
 Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau  
 Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem e-Registration;dan  
j. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  
 Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak  
 dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau  
 Pengusaha Kena Pajak, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Lampiran bisa lihat di laman Ortax

Tautan:
https://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15280

Peraturan Dirjen Pajak - PER - 20/PJ/2013 telah beberapa kali mengalami perubahan atau 
penyempurnaan oleh :
1.  Peraturan Dirjen Pajak - PER - 02/PJ/2018, Tanggal 19 Jan 2018
2  Peraturan Dirjen Pajak - PER - 38/PJ/2013, Tanggal 8 Nop 2013

Status :

      Pasal 49 
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 30 Mei 2013 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
 
ttd. 
 
A. FUAD RAHMANY 
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER - 02/PJ/2018

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR PER - 02/PJ/2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN 
PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK 
WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, 

SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK 
 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
 
Menimbang : 
 
a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak serta pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  
 telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara  
 Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha  
 Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena  
 Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
 Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal  
 Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak,  
 Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan  
 Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak; 
b. bahwa untuk mendukung program kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) oleh  
 Pemerintah, perlu diberikan penyederhanaan persyaratan administrasi mengenai dokumen yang  
 menunjukkan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak dan tempat atau lokasi  
 kegiatan usaha atau peketjaan bebas tersebut dilakukan, dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak dan  
 pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk  
 melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata  
 Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan  
 Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata  
 Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan  
 Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha  
 Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak; 
 
Mengingat : 
 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran  
 Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16  
 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 4999); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan  
 Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan  
 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha  
 Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516); 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : 
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB  
PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB  
PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN  
WAJIB PAJAK. 
 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara  
Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena  
Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta  
Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal  
Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013  
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan  
Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena  
Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, diubah sebagai berikut: 
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1.  Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang  
  melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan  
  pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat  
  tinggal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang  
  perpajakan. 
 2.  Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha  
  atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan  
  usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan  
  usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 
 3.  Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak  
  dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak  
  Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya. 
 4.  Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat menjadi KPP adalah instansi vertikal  
  Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada  
  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 
 5.  Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat menjadi  
  KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan  
  bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama. 
 6.  KPP Lama adalah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha  
  Kena Pajak sebelum Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak  
  di KPP Baru. 
 7.  KPP Baru adalah KPP yang menerima pemindahan Wajib Pajak dari KPP Lama. 
 8.  Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana  
  dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas  
  Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

9.  Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang 
berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya. 

 10.  Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat menjadi SKT adalah surat keterangan  
  yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar  
  pada KPP tertentu yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
 11.  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP  
  sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak  
  pada KPP tertentu yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. 
 12.  Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP  
  atau KP2KP yang menyatakan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena  
  Pajak tidak dapat dikabulkan. 
 13.  Dihapus. 
 14.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan,  
  dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar  
  pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk  
  tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 15.  Aplikasi e-Registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk  
  dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha  
  Kena Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan  
  pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online  
  dengan Direktorat Jenderal Pajak. 
 16.  Surat Pengiriman Dokumen adalah surat yang diterbitkan melalui Aplikasi e-Registration yang  
  digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengirimkan dokumen yang disyaratkan. 
 17.  Bukti Penerimaan Surat adalah bukti yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang diberikan  
  kepada Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan dari Wajib Pajak yang terkait  
  dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak telah diterima secara lengkap. 
 
     
2.  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 
 
 Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) meliputi: 
 a.  untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas  
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Wajib Pajak orang pribadi  
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), yaitu: 
  1.  bagi Warga Negara Indonesia (WNI), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
   (KTP); atau 
  2.  bagi Warga Negara Asing (WNA): 
   a)  fotokopi paspor; dan 
   b)  fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap  
    (KITAP). 
 b.  untuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas  
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  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, yaitu: 
  1.  bagi WNI: 
   a)  fotokopi KTP; dan 
   b)  dokumen berupa: 
    1)  surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan  
     kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau  
     lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau 
    2)  keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online  
     yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha  
     penyedia jasa aplikasi online; atau 
  2.  bagi WNA: 
   a)  fotokopi paspor; 
   b)  fotokopi KITAS atau KITAP; dan 
   c)  dokumen berupa: 
    1)  surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan  
     kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau  
     lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau 
    2)  keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online  
     yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha  
     penyedia jasa aplikasi online. 
 c.  untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah berdasarkan  
  keputusan hakim, yaitu: 
  1.  fotokopi KTP; dan 
  2.  dokumen berupa: 
   a)  surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan  
    usaha atau pekeijaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan  
    usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau 
   b)  keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang  
    menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa  
    aplikasi online, 
   dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 
 d.  untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena  
  menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau  
  memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya,  
  yaitu: 
  1.  fotokopi KTP; 
  2.  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami dalam hal suami merupakan WNI, atau  
   fotokopi dokumen identitas perpajakan di luar negeri dalam hal suami merupakan  
   subjek pajak luar negeri; 
  3.  fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya; 
  4.  fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan  
   menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari  
   hak dan kewajiban perpajakan suami; dan 
  5.  dokumen berupa: 
   a)  surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan  
    usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan  
    usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau 
   b)  keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang  
    menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa  
    aplikasi online,  
   dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 
 e. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, yaitu: 
  1.  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi; dan 
  2.  dokumen berupa: 
   a)  surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan  
    usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut  
    dilakukan; atau 
   b)  keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang  
    menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa  
    aplikasi online. 
 f.  untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang  
  berorientasi pada profit (profit oriented), yaitu: 
  1.  fotokopi: 
   a)  akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak  
    Badan dalam negeri; atau 
   b)  surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau  
    kantor perwakilan perusahaan asing; 
  2.  dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan: 
   a)   bagi WNI, yaitu: 
    1)  fotokopi KTP; dan 
    2)  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; atau 
   b)  bagi WNA, yaitu: 
    1)  fotokopi paspor; dan 
    2)  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah  
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     terdaftar sebagai Wajib Pajak;dan 
  3.  surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang  
   menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha  
   tersebut dilakukan. 
 g.  untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang tidak  
  berorientasi pada profit (non profit oriented), yaitu: 
  1.  dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan: 
   a)  fotokopi KTP, dalam hal pengurus adalah WNI; atau 
   b)  fotokopi paspor pengurus, dalam hal pengurus adalah WNA;dan 
  2.  surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang  
   menyatakan kegiatan yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan tersebut  
   dilakukan. 
 h.  untuk Wajib Pajak Badan berbentuk kerja sama operasi (joint operation) sebagaimana  
  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, yaitu: 
  1.  fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi; 
  2.  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama  
   operasi yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 
  3.  dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus perusahaan anggota  
   bentuk kerja sama operasi (joint operation): 
   a)  bagi WNI, yaitu fotokopi KTP dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; atau 
   b)  bagi WNA, yaitu: 
    1)  fotokopi paspor; dan 
    2)  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam hal WNA telah  
     terdaftar sebagai Wajib Pajak;dan 
  4.  surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang  
   menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha  
   tersebut dilakukan. 
 i.  untuk Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan, yaitu: 
  1.  fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; dan 
  2.  surat pernyataan bermeterai dari pimpinan cabang yang menyatakan kegiatan usaha  
   yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. 
 j.  untuk Wajib Pajak Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, yaitu: 
  1.  fotokopi dokumen penunjukan sebagai Bendahara; dan 
  2.  fotokopi KTP orang pribadi yang ditunjuk sebagai bendahara. 
 
     
3.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 18 
 
 Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3), meliputi: 
 a.  untuk Wajib Pajak orang pribadi: 
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; 
  2. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal  
   Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing; dan 
  3. surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau  
   pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan  
   bebas tersebut dilakukan. 
 b.  untuk Wajib Pajak Badan: 
  1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan  
   dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha  
   tetap; 
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor  
   dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki Nomor  
   Pokok Wajib Pajak; dan 
  3. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang  
   menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha  
   tersebut dilakukan. 
 c.  untuk Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan: 
  1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan  
   dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha  
   tetap; 
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus cabang, atau fotokopi  
   paspor dalam hal penanggung jawab cabang adalah Warga Negara Asing dan tidak  
   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 
  3. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan  
   kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut  
   dilakukan. 
 d.  untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (joint operation): 
  1. fotokopi perjanjian kerja sama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi  
   (joint operation); 
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama  
   operasi (joint operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 
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  3. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan  
   anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation), atau fotokopi paspor dalam hal  
   penanggung jawab adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib  
   Pajak; dan 
  4. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak kerja sama operasi  
   (Joint Operation) yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau  
   lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. 
 
     
4.  Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A yang berbunyi sebagai  
 berikut: 
 

Pasal 46A 
 
 (1) Dalam hal dokumen yang disyaratkan dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana  
  dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud  
  dalam Pasal 18, telah tersedia dalam bentuk data elektronik pada basis data Direktorat  
  Jenderal Pajak, fotokopi dokumen yang disyaratkan tersebut tidak perlu dilampirkan. 
 (2)  Data elektronik pada basis data Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada  
  ayat (1) diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari instansi yang berwenang, antara lain instansi  
  yang terkait dengan kependudukan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan  
  ketenagakerjaan. 
 
   
5.  Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai  
 berikut: 
 

Pasal 47A 
 
 Dokumen berupa surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan: 
 a. melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau  
  pekerjaan bebas tersebut dilakukan; dan 
 b. melakukan kegiatan dan tempat atau lokasi kegiatan tersebut dilakukan, 
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 18 dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh  
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  
 Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
  
6. Menambahkan Lampiran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
 ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 
     
 

Pasal II 
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 19 Januari 2018 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
 
 
ttd. 
 
ROBERT PAKPAHAN 
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SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 62/PJ/2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

____________________________________________________________________________________________ 
27 Desember 2013 

 
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR SE - 62/PJ/2013 
 

TENTANG 
 

PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE 
 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
 
A.  Umum 
 
 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi  
 bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang  
 dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut e-commerce sama dengan transaksi  
 perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan.  
 Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi 
 perdagangan barang dan/atau jasa lainnya. 
 
 
B.  Maksud dan Tujuan 
 
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini disusun dalam rangka mewujudkan keseragaman dalam  
 memahami aspek perpajakan atas transaksi e-commerce yang bertujuan untuk mengoptimalkan  
 potensi penerimaan pajak dari transaksi e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
 undangan perpajakan. 
 
 
C.  Ruang Lingkup 
 
 Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini diberikan penegasan mengenai aspek Ketentuan Umum  
 dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas  
 Barang Mewah atas transaksi e-commerce. 
 
 
D.  Dasar 
 
 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009  
  dan peraturan pelaksanaannya. 
 2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa  
  kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan  
  pelaksanaannya. 
 3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan  
  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. 
 
 
E.  Definisi 
 
 1.  Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6  
  Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa  
  kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 
 2.  Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  
  Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36  
  Tahun 2008. 
 3.  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang  
  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana  
  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 
 4.  E-commerce adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan  
  konsumen melalui sistem elektronik. 
 
 
F.  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas Transaksi E-commerce 
 
 Ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan  
 pelaksanaannya juga berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce. Ketentuan  
 tersebut antara lain: 
 1.  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan  
  pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan  
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  peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
 2.  Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan  
  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor  
  Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan  
  Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
 
 3.  Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak  
  Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang  
  wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat  
  kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 
 
 4.  Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan  
  Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak  
  melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3. 
 
 5.  Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib  
  Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Khusus bagi Wajib Pajak orang  
  pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan  
  peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan  
  menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 
  melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tidak wajib menyelenggarakan pembukuan,  
  tetapi wajib melakukan pencatatan. 
 
 6.  Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam  
  bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah,  
  dan menandatangani serta menyampaikan Surat Pemberitahuan ke kantor Direktorat Jenderal  
  Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh  
  Direktur Jenderal Pajak. 
 
 7.  Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan sepanjang belum dilakukan  
  verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, atau pemeriksaan  
  bukti permulaan. 
 
 8.  Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan  
  pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka  
  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
 9.  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat  
  ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak  
  tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. 
 
 10.  Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau dengan persyaratan tertentu yang mengajukan  
  permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak,  
  diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga)  
  bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1  
  (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. 
 
 11.  Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib  
  Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak  
  sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat  
  6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling  
  banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
 
 
G.  Ketentuan Pajak atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Transaksi E-commerce 
 
 Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi  
 Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce. Ketentuan tersebut antara lain: 
 1.  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, antara lain tapi tidak terbatas pada: 
  a.  penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas; 
  b.  penghasilan dari usaha dan kegiatan; 
  c.  penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti  
   bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak  
   dipergunakan untuk usaha; dan 
  d.  penghasilan lain-lain. 
 
 2.  Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,  
  ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untukmendapatkan, menagih, dan  
  memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan  
  Tidak Kena Pajak, sedangkan biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah biaya-biaya  
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  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
 
 3.  Atas objek pajak sebagaimana di maksud dalam angka 1, pelunasan Pajak Penghasilan dapat  
  dilakukan melalui penyetoran sendiri, yaitu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud  
  dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25, dan/atau Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan,  
  atau melalui mekanisme pemotongan/pemungutan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 4  
  ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak 
  Penghasilan. 
 
 4.  Dalam hal penghasilan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan  
  peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas penghasilan tersebut dikenai Pajak  
  Penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan  
  tersebut. 
 
 
H.  Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Transaksi  
 E-commerce 
 
 Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku  
 bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce. Ketentuan tersebut antara lain: 
 1.  Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,  
  huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali  
  pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan  
  usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
 
  Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam  
  Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h Undang-Undang Pajak  
  Pertambahan Nilai dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena  
  Pajak. 
 
  Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor,  
  dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  
  atas Barang Mewah yang terutang. 
 
  Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama  
  akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa  
  Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. 
 
  Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan  
  berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 
 
 2.  Objek Pajak Pertambahan Nilai atau objek Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas  
  Barang Mewah 
  a.  Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: 
   1)  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam  
    Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan  
    menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya  
    dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan; 
   2)  impor Barang Kena Pajak; 
   3)  pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa 
    Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan 
   4)  ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak  
    Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
  b.  Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a,  
   dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap: 
   1)  penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh 
    Pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam  
    kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan 
   2)  impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. 
 
 3.  Jenis barang dan/atau jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah  
  sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 
 
 4.  Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau  
  Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 
  a.  Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau  
   seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk  
   Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan  
   Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 
  b.  Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
   seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa  
   Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk  
   Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan  
   Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang  
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   yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa  
   Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena  
   pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam  
   Daerah Pabean. 
  c.  Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk  
   ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang  
   mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak  
   termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang  
   dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 
  d.  Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau  
   seharusnya diminta oleh eksportir. 
  e.  Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.  
   Ketentuan mengenai Nilai Lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri  
   Keuangan. 
 
 5.  Saat dan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. 
  a.  Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai terjadi pada saat: 
   1)  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 
   2)  impor Barang Kena Pajak; 
   3)  pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa 
    Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; 
   4)  ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak  
    Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak; atau 
   5)  pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang  
    Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal 
    pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak 
    Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. 
  b.  Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang: 
   1)  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud 
    dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h 
    Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terutang pajak di tempat tinggal atau  
    tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain  
    selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha  
    dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 
   2)  Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak  
    dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
   3)  Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak  
    berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah  
    Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e  
    Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terutang pajak di tempat tinggal atau  
    tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha. 
 
 6.  Kewajiban pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan: 
  a.  penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a  
   atau huruf f dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; 
  b.  penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c  
   Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; 
  c.  ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  
   ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau 
  d.  ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h 
   Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, 
  dan ketentuan mengenai Faktur Pajak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam  
  Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya. 
 
 
I. Lain-Lain 
 
 1.  Contoh penerapan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  
  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan  
  Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan transaksi e-commerce adalah  
  sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang merupakan  
  bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
 2.  Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini maka diminta agar seluruh unit  
  terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi, penggalian potensi  
  penerimaan, dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
  ini. 
 
Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
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Lampiran bisa lihat di laman Ortax

Tautan:
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Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Desember 2013 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
 
ttd. 
 
A. FUAD RAHMANY 
NIP 195411111981121001 
 
 
Tembusan: 
1.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak 
2.  Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
3.  Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
4.  Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan 
5.  Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 
6.  Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal 
7.  Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak 
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SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 06/PJ/2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

____________________________________________________________________________________________ 
5 Februari 2015   

 
 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR SE - 06/PJ/2015 

 
TENTANG 

 
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 

ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE 
 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
  
A. Umum 
 
 Sehubungan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui  
 sistem elektronik, yang selanjutnya disebut e-commerce, perlu diberikan penegasan khusus terkait  
 kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce  
 sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013  
 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. 
 
 
B.  Maksud dan Tujuan 
 
 1. Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan  
  dalam rangka pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas  
  transaksi e-commerce. 
 
 2. Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemotongan  
  dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce dapat berjalan dengan  
  baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. 
 
 
C. Ruang Lingkup 
 
 Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini diberikan penegasan mengenai pelaksanaan pemotongan  
 dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce dapat berjalan dengan baik dan  
 terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. 
 
 
D. Dasar 
 
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa  
  kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana  
  Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  
  tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
  Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang  
  Pribadi; 
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan  
  Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang  
  Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
  dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013; 
 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur  
  Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan  
  Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah  
  beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013; 
 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara  
  Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan  
  Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 
 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan  
  Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. 
 
 
E. Materi 
 
 1. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan aturan pelaksanaannya  
  telah diatur mengenai jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau  
  pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), antara lain: 
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  a. PPh Pasal 21 
   Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan antara lain atas penghasilan yang dibayarkan oleh  
   badan dan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas imbalan  
   sehubungan dengan jasa dan pekerjaan, yang diterima oleh orang pribadi. 
 
  b. PPh Pasal 22 
   Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan antara lain atas pembayaran sehubungan  
   pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan BUMN tertentu yang ditunjuk  
   sebagai pemungut PPh Pasal 22. 
 
  c. PPh Pasal 23 
   Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan antara lain atas pembayaran imbalan sehubungan  
   dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa-jasa tertentu lainnya,  
   antara lain jasa perantara dan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media  
   masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, yang diterima  
   atau diperoleh Wajib Pajak badan. 
 
  d. PPh Pasal 26 
   Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan antara lain atas pembayaran imbalan sehubungan  
   dengan jasa dan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain  
   bentuk usaha tetap. 
 
 2. Dalam transaksi e-commerce, terdapat 4 model transaksi, yaitu: 
 
  a. Online Marketplace 
   Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko  
   Internet di Mal Internet sebagai tempat Online Marketplace Merchant menjual barang  
   dan/atau jasa. 
 
   Pihak yang terkait: 
   1) Mal Internet, adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang terdiri dari  
    beberapa Toko Internet yang dikelola oleh Penyelenggara Online Marketplace. 
   2) Toko Internet, adalah bagian dari Mal Internet yang ditawarkan oleh  
    Penyelenggara Online Marketplace kepada Online Marketplace Merchant  
    sebagai tempat kegiatan usaha. 
   3) Penyelenggara Online Marketplace, adalah pihak yang menjalankan kegiatan  
    usaha Mal Internet. 
   4) Online Marketplace Merchant, adalah pihak yang membuka dan  
    mengoperasikan Toko Internet untuk melakukan penjualan barang dan/atau  
    jasa di Toko Internet melalui Mal Internet. 
   5) Pembeli, adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari  
    Online Marketplace Merchant di Toko Internet melalui Mal Internet. 
 
  b. Classified Ads 
   Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang  
   content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa  
   bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui  
   situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads. 
 
   Pihak yang terkait: 
   1) Penyelenggara Classified Ads adalah pihak yang menyediakan tempat bagi  
    Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan  
    melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads. 
   2) Pengiklan adalah pihak yang memasang iklan dengan mengunakan situs yang  
    disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads. 
   3) Pengguna Iklan adalah pihak yang menggunakan iklan yang dipasang di situs  
    yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads. 
 
  c. Daily Deals 
   Daily Deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily  
   Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa kepada  
   Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran. 
 
   Pihak yang terkait: 
   1) Situs Daily Deals adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang  
    dikelola oleh Penyelenggara Daily Deals. 
   2) Penyelenggara Daily Deals adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha  
    berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang  
    dan/atau jasa. 
   3) Daily Deals Merchant adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa dengan  
    menggunakan fasilitas Voucher melalui situs Daily Deals. 
   4) Voucher adalah alat tukar untuk produk dan layanan tertentu dari Daily Deals  
    Merchant yang diterbitkan oleh Daily Deals Merchant atau Penyelenggara Daily 
    Deals dan hanya bisa didapatkan oleh Pembeli melalui situs Daily Deals. 
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   5) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari  
    Daily Deals Merchant melalui situs Daily Deals dengan menggunakan fasilitas  
    Voucher. 
 
  d. Online Retail 
   Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh  
   Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail. 
 
   Pihak yang terkait: 
   1) Situs Online Retail adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang  
    dikelola oleh Penyelenggara Online Retail. 
   2) Penyelenggara Online Retail adalah pihak yang memiliki situs Online Retail dan  
    sekaligus sebagai pihak yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.  
   3) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari  
    Penyelenggara Online Retail melalui situs Online Retail. 
   4) Pembeli melakukan pembayaran antara lain melalui rekening yang telah  
    ditetapkan oleh Penyelenggara Online Retail, kartu kredit atau menggunakan  
    uang tunai (cash on delivery). 
 
 3. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam transaksi e-commerce. 
 
  a. Online Marketplace 
   Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas  
   pembayaran imbalan: 
 
   1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang  
    atau media lain untuk penyampaian informasi 
    Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat  
    dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk  
    penyampaian informasi kepada Penyelenggara Online Marketplace, maka  
    Online Marketplace Merchant yang merupakan Wajib Pajak badan dalam  
    negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai  
    pemotong pajak, wajib: 
    a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa  
     penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar  
     ruang atau media lain; 
    b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara; 
    c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya  
     dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Online Marketplace  
     Merchant terdaftar. 
 
   2) Jasa perantara 
    Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa perantara pembayaran  
    atau fee transaksi kepada Penyelenggara Online Marketplace, maka Online  
    Marketplace Merchant yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri,  
    bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak,  
    wajib: 
    a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa  
     perantara; 
    b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara; 
    c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya  
     dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Online Marketplace  
     Merchant terdaftar. 
 
   3) Jasa lain 
    Dalam hal Penyelenggara Online Marketplace menggunakan jasa dari pihak  
    lain untuk menyelenggarakan Online Marketplace yang merupakan: 
    a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri,  
     atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain  
     tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal  
     23/26, maka Penyelenggara Online Marketplace yang merupakan  
     Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang  
     pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya  
      dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Penyelenggara  
      Online Marketplace terdaftar. 
    b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan  
     dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Online  
     Marketplace yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk  
     usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong  
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     pajak, wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya  
      dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat  
      Penyelenggara Online Marketplace terdaftar. 
 
   4) Pembelian barang oleh Pembeli 
    Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Pembeli dari Online Marketplace  
    Merchant, maka Pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, wajib: 
    a) memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan  
     pembelian barang; 
    b) menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 tersebut ke kas Negara; 
    c) membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan melaporkannya dalam  
     SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP tempat Pembeli terdaftar. 
 
  b. Classified Ads 
   Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas  
   pembayaran imbalan: 
 
   1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang  
    atau media lain untuk penyampaian informasi 
    Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat  
    dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk  
    penyampaian informasi kepada Penyelenggara Classified Ads, maka  
    Pengiklan yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha  
    tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib: 
    a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa  
     penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar  
     ruang atau media lain; 
    b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara; 
    c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya  
     dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Pengiklan  
     terdaftar. 
 
   2) Jasa lain 
    Dalam hal Penyelenggara Classified Ads menggunakan jasa dari pihak lain  
    untuk menyelenggarakan Classified Ads yang merupakan: 
    a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri,  
     atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain  
     tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal  
     23/26, maka Penyelenggara Classified Ads yang merupakan Wajib  
     Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi  
     yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya  
      dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat  
      Penyelenggara Classified Ads terdaftar. 
    b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan  
     dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Classified  
     Ads yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha  
     tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak,  
     wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya  
      dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat  
      Penyelenggara Classified Ads terdaftar. 
 
   3) Transaksi akibat penggunaan iklan oleh Pengguna Iklan 
    Dalam hal Pengguna Iklan melakukan transaksi dengan Pengiklan yang  
    mengakibatkan timbulnya penghasilan bagi Pengiklan yang merupakan objek  
    pemotongan/pemungutan PPh, maka Pengguna Iklan yang merupakan Wajib  
    Pajak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib melakukan pemotongan/ 
    pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)/ PPh Pasal  
    21/22/23/26.  
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  c. Daily Deals 
   Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas  
   pembayaran imbalan: 
 
   1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang  
    atau media lain untuk penyampaian informasi 
    Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat  
    dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk  
    penyampaian informasi kepada Penyelenggara Daily Deals, maka Merchant  
    Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha  
    tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib: 
    a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa  
     penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar  
     ruang atau media lain; 
    b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara; 
    c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya  
     dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Merchant Daily  
     Deals terdaftar. 
 
   2) Jasa perantara 
    Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa perantara pembayaran  
    atau fee transaksi kepada Penyelenggara Daily Deals, maka Merchant Daily  
    Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap,  
    atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib: 
    a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa  
     perantara; 
    b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara; 
    c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya  
     dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Merchant Daily  
     Deals terdaftar. 
 
   3) Jasa lain 
    Dalam hal Penyelenggara Daily Deals menggunakan jasa dari pihak lain untuk  
    menyelenggarakan Daily Deals yang merupakan: 
    a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri,  
     atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain  
     tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal  
     23/26, maka Penyelenggara Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak  
     badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang  
     ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya  
      dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat  
      Penyelenggara Daily Deals terdaftar. 
    b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan  
     dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Daily Deals  
     yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap,  
     atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya  
      dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat  
      Penyelenggara Daily Deals terdaftar. 
 
  d. Online Retail 
   Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas  
   pembayaran imbalan: 
 
   1) Pembelian barang oleh Pembeli 
    Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Pembeli dari Penyelenggara Online  
    Retail, maka Pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, wajib: 
    a) memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan  
     pembelian barang;  
    b) menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 tersebut ke kas Negara; 
    c) membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan melaporkannya dalam  
     SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP tempat Pembeli terdaftar. 
 
   2) Pembelian/penggunaan jasa oleh Pembeli Atas pembayaran imbalan jasa dari  
    Pembeli kepada Penyelenggara Online Retail yang merupakan: 
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    a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri,  
     atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain  
     tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal  
     23/26, maka Pembeli yang merupakan Wajib Pajak badan dalam  
     negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai  
     pemotong pajak, wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan  
      melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP  
      tempat Pembeli terdaftar. 
    b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan  
     dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Online  
     Retail yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha  
     tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak,  
     wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan  
      melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP  
      tempat Pembeli terdaftar. 
 
   3) Jasa lain 
    Dalam hal Penyelenggara Online Retail menggunakan jasa dari pihak lain untuk  
    menyelenggarakan Situs Online Retail yang merupakan: 
    a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri,  
     atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain  
     tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal  
     23/26, maka Penyelenggara Online Retail yang merupakan Wajib  
     Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi  
     yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan  
      melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP  
      tempat Penyelenggara Online Retail terdaftar. 
    b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan  
     dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Online  
     Retail yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha  
     tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak,  
     wajib: 
     (1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan  
      jasa; 
     (2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas  
      Negara; 
     (3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan  
      melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP  
      tempat Penyelenggara Online Retail terdaftar. 
 
  e. Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,  
   dan huruf d sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sesuai Persetujuan  
   Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara yang  
   bersangkutan. 
 
 
F. Penutup 
 
 Agar pelaksanaan Surat Edaran ini dapat berjalan dengan baik, dengan ini para: 
 1. Kepala Kantor Wilayah diminta untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi  
  dengan instansi terkait atas pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan wilayah kerja  
  masing-masing, 
 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi  
  Perpajakan diminta untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi e-commerce yang  
  dilakukan oleh Wajib Pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing. 
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Tautan:
https://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15683

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Februari 2015 
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
 
ttd. 
 
MARDIASMO 
NIP 195805101983031004 
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