
BAB II

LANDASAN TEORI

A. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal

ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk

menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan

pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong

ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan

pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik

konsumsi BKP maupun JKP.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan

Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak

Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean

yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai

(PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di

dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.



Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari

sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan.

Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai

untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan

pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong

ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Mardiasmo (2009: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu :

a. Adanya pajak ganda.

b. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.

c. Tidak mendorong ekspor.

d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedamgkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu :

a. Menghilangkan pajak ganda.

b. Mengunakan tarif tungggal sehingga mudah pelaksanaannya.

c. Netral dalam pesaingan dalam negeri, perdagangan nasional. netral

pola konsumsi dan mendorong ekspor.

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU

No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang

terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan

nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. aturan

pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.



Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan

penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari

peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai

(PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang-

undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang

dipungut atas konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau

penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga

dikenalkan pajak penjualan atas barang mewah.

Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli

tahun 1984, dengan praturan pemerintah penganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun

1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 juli 1986, dan

ditetapkan peraturan pemerintah.

3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan

pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang

mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri

atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena

pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor



barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa

kena pajak.

2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena

pajak (PKP).

3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan

seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang

berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

Pengusaha.

2. Impor BKP.

3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

Pengusaha.

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam

Daerah Pabean.

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.

8. Ekspor JKP oleh PKP.

4. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

4.1 Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009  pasal 1 angka (3) barang kena

pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat



berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak

berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.

Menurut Mardiasmo, (2008: 274) BKP adalah barang berwujud yang

menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang

tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak

berdasarkan UU PPN.

Menurut Waluyo (2011: 12) BKP adalah barang berwujud yang

menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang

tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan

UU PPN dan PPnBM).

4.2 Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1

angka (6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan

atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau

memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan

petunjuk pemesan.

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam UU PPN

No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan

penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak

(JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan

sebagai pengusa kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut

memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak (PKP).



5. Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

5.1 Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali

Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan

PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-

kelompok barang sebagai berikut:

a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil

langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi,

pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga,

biji nikel, biji perak,dll.

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat

banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging,

telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.

c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun tidak.

d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan

lainnya).

5.2 Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan

lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2008:

275) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah

jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat



dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa

pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga

kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka

menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parker, jasa

telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa

boga atau catering.

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Tidak dipungut

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor barang

kena pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan Bea masuk. Keputusan menteri

keuangan No.231/PMK.03/2001 tanggal 30 april 2001 sebagaimana telah

diubah dengan peraturan menteri keuangan No.616/PMK.03/2004 tanggal 30

desember 2004, yaitu :

1. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea

masuk tetap dipungut.

2. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang

dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

7. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau

penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan

dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk

menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung

pajak yang terutang yaitu:



1. Harga Jual (DPP untuk BKP) 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 UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang

dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian (DPP untuk  penyerahan (JKP) adalah nilia berupa uang

termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh

pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak

yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan

dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan

bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor

Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang

dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar

DPP adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF)

sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan

pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.

4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang

diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan

Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan

sebagai DPP adalah sebagai berikut:



a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual

atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual

atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah

perkiraan Harga Jual Rata-rata;

d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per

judul film;

e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran

perusahaan adalah harga pasar wajar;

f. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut

menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;

g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari

harga jual;

h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata

adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang

seharusnya ditagih;

i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari

jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan

yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;



k. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau

sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah

harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor;

l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui

juru lelang adalah harga lelang.

8. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemunggutan pajak yang dibuat oleh

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak

(BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena

impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea cukai. (pasal

1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1

butir 4 per DJP No.24/PJ/2012).

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib-wajib baik

orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap

telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan

Pengusaha Kena Pajak penjual.

Menurut Waluyo (2009: 270) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti

pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan

Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti

pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai.

Ada beberapa Faktur Pajak yang harus di buat :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak



2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran

terjadi sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan

penyerahan /atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai

tahap perkerjaan.

4. Saat Pengusaha Kena Pajak (JKP) rekanan penyampaikan Tagihan

kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).

8.1 Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42

Tahun 2009 Faktur Pajak dapat berupa menjadi :

8.1.1 Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar adalah Faktur Pajak yang bentuk isinya

ditentukan oleh peraturan Undang-undang serta untuk mengkreditkan

Pajak Keluran dan Pajak Masukan untuk bukti pajak tersebut.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang

penyarahan BKP atau penyerahan JKP meliputi:

1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP.

2. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP/JKP

3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian serta

potongan harga.

4. PPN yang dipungut

5. PPnBm yang dipungut.



6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

7. Nama dan jabatan serta tanda tangan yang berhak menandatangani

Faktur Pajak.

9. Dokumen tertentu yang ditatapkan Faktur Pajak standar

Berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 pasal

13 ayat (6) dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No.

KEP.522/PJ/2000 diubah menjadi No. KEP.312/PJ/2001 ditetapkan

sebagai Faktur Pajak Standar :

1. Pemberian impor barang dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP)

atau bukti pemungutan pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal

bea cukai untuk impor Barang Kena Pajak (BKP)

2. Pemberitahuan exspor barang yang dibuat oleh pejabat yang

berkuasa Direktorat Jenderal bea cukai , yang dilampirkan dengan

invoice merupakan kesatuan yang terpisah dari pemberitahuan

exspor barang.

8.2 Ciri-Ciri Faktur Pajak Standar yang Tidak Sah

1. Diisi Dengan Data Yang Tidak Benar

Data yang tidak benar bisa berupa nomor seri Faktur Pajak yang

salah, dan NPWP yang tidak benar.

2. Diisi Tidak Lengkap

Dalam pengisian Faktur Pajak yang tidak lengkap dimana baris

atau kolom teryata tidak diisi kecuali kolom PPnBM yang di sediakan

untuk diisi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.



Dalam pengisian tidak lengkap dapat berupa :

a. Baris Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena

Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.

b. Jabatan penandatangani Faktur Pajak diisi.

c. Pada baris jumlah Harga/Pengantian/Uang muka/Termin tidak

dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu.

d. Tanda tangan mengunakan cap tanda tangan.

e. Pengisian atau pembetulan dilakukan dengan cara yang tidak

benar. Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum/tidak

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

8.3 Faktur Pajak Yang Dianggap Tidak Sah

Berdasarkan ketentuan SE-132/PJ/2010, Faktur Pajak yang tidak

sah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Faktur pajak yang terbitkan oleh WP yang alamatnya tidak

diketahui atau tidak dikenal.

4. Faktur pajak yang diterbitkan oleh WP yang mengunakan nama,

NPWP dan NPPKP memiliki orang pribadi atau badan lainya.

9. Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan Pajak Masukannya terlebih dahulu.



Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak

Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusahan Kena

Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena

Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau

impor Barang Kena Pajak.

Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut UU Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan

a. Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak

Keluaran untuk masa pajak yang sama ( Pasal 9 ayat 2 ).

b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka

pajak masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a).

c. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar

daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak

Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak

(pasal 9 ayat 3).

d. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar

daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan

kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ( Pasal 9 ayat 4).

e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk

perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang



berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak ( Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).

f. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan

penyerahan Kena Pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan

Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat (8) dan

Pasal 16 b ayat (3) ).

Gustian dan Lubis (2011:102) mengungkapkan bahwa pengkreditan Pajak

Masukan terdiri atas:

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak

Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).

2. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan

yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor

barang modal dapat dikreditkan.

3. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan

ayat (9).

4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada

Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang

harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

5. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih

besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.



2. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Kriteria umum bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah

apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Memenuhi Persyaratan Formal

1. Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang

diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

2. Pajak Masukan dan Pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau

dalam masa pajak yang tidak sama sepanjang belum melampaui bulan

ketiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan

ketentuan belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan

pemeriksaan.

b. Memenuhi Persyaratan Materil

1. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha

2. Belum dikenakan biaya.

Pajak Masukan yang dimaksud pada UU No. 42 Pasal 9 (4) adalah

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran.

Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa

Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya:



Contoh :

Masa Pajak oktober 2012

Pajak keluaran = Rp. 2.000.000,00

Pajak masukan yang dapat dikreditkan = Rp. 4.500.000,00(-)

Pajak lebih dibayar = Rp. 2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak November

2012. Masa Pajak November 2012

Pajak keluaran = Rp. 3.000.000,00

Pajak masukan yang dapat dikreditkan = Rp. 2.000.000,00 (-)

Pajak kurang dibayar = Rp. 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak oktober 2012 yang

dikompensasikan ke Masa Pajak november 2012 = Rp. 2.500.000,00

Jadi pajak yang lebih dibayar masa pajak november 2012 adalah :

Rp. 2.500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak

desember 2012.

3. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

a. Pajak Masukan (PM) bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP

sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai JKP.

b. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP yang tidak

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

c. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan

kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan



komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan ( Pasal 9 ayat

(6) huruf c UU PPN).

d. Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau

pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,

sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

e. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.

f. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5)

g. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat

ketetapan pajak.

h. Pajak Masukan yang tidak dilaporkan SPT Masa PPN, yang ditentukan

dalam pemeriksaan.

i. Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk

kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahaan yang dibebaskan dari

penggenaan pajak (Pasal 16 b ayat (3) ).

Sesuai dengan sistem self assessment, PKP) wajib melaporkan seluruh

kegiatan usahanya dalam SPT Masa PPN. Selain itu, kepada PKP juga telah

diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sehingga

sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa

PPN tidak dapat dikreditkan.



Contoh :

Dalam SPT Masa PPN dilaporkan:

Pajak keluaran = Rp. 10.000.000,00

Pajak masukan = Rp. 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui:

Pajak keluaran = Rp. 15.000.000,00

Pajak masukan = Rp. 11.000.000,00

Hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp.

11.000.000,00, tetapi tetap sebesar Rp. 8.000.000,00 sesuai dengan yang

dilaporkan SPT Masa PPN.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan

Pajak Keluaran – Pajak Masukan

= Rp15.000.000,00 - Rp 8.000.000,00 = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut SPT Masa = Rp 2.000.000,00(-)

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

10. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah:

m. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

n. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan DAERAH



o. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

p. Pertamina

q. BUMN/BUMD

r. Bank Pemerintah.

B. AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya

untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar

dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. dalam menyelenggarakan

pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai

(PPN).

Penggunaan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan tidak hanya

terbatas pada pimpinan perusahaan saja. Manajemenpun membutuhkan informasi

akuntansi untuk membantu dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan yang sedang

berjalan dan merencanakan kegiatan mendatang. Para penanam modal (investor)

pada suatu perusahaan memerlukan informasi mengenai status keuangan dan

prospek perusahaan dimasa datang. Bank dan penyalur perlu menilai sehat

tidaknya kondisi keuangan suatu perusahaan dan menaksir besarnya risiko

sebelum mereka memberikan pinjaman ataupun memberikan kredit barang.

Lembaga pemerintah berkepentingan dengan kegiatan keuangan suatu badan

usaha untuk tujuan perpajakan dan pengendalian lainnya. Karyawan dan serikat

buruh sangat berkepentingan pada stabilitas dan profitabilitas perusahaan dimana

mereka bekerja.



Pasal 26 ayat 4 Undang-undang No. 9 tahun 1994 syarat minimal yang

harus dipenuhi bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan pembukuan yaitu

sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai, harta, utang, kewajiban, dan

modal,penghasilan dan biaya perjualan dan pembelian sehingga dihitung pajak

terutang.

Ada beberapa tujuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah :

1. Dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran.

2. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor ke kas

Negara.

3. Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan

4. Dasar untuk meminta restitusi

5. Alat pertahanan wajib pajak dan menjawab pemeriksaan atau

penyelidikan pajak.

1. Pencatatan Pembelian yang PPN-nya Dapat Dikreditkan Maupun

yang Tidak Dapat Dikreditkan

Ditinjau dari akuntansinya pembukuan transaksi pembelian ada beberapa

kemungkinan:

a. Pembelian Atas Barang Yang Dapat Dikreditkan PPN-nya.

Pembelian atas barang-barang yang dapat dikreditkan PPN-nya dapat

dibedakan:

1. Pembelian Barang Persediaan.



Contoh: PT. A membeli barang untuk persediaan pada bulan Mei 2012

seharga Rp. 20.000.000 dari PT. B. jurnal untuk mencatat transaksi

diatas:

Pembelian dengan sistem fisik:

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
Per Pembelian

PPN Masukan
Hutang

20.000.000
2.000.000

-
-

22.000.000
Pembelian dengan sistem Perpetual:

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
Per Persedian

PPN Masukan
Hutang

20.000.000
2.000.000

-
-

22.000.000

Dalam akuntansi dikenal dua sistem pencatatan yaitu system fisik

(Physical) dan perpetual. Perbedaan yang terjadi hanya pada cara

pencatatannya sedangkan hasil akhirnya akan sama. Perbedaan yang nampak

adalah pada saat pembelian, di debit rekening pembelian untuk sistem fisik

dan di debit persediaan untuk sistem perpetual.

b.   Pembelian Atas Barang Yang Tidak Dapat Dikreditkan PPN-nya.

Pencatatan terhadap pembelian yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan

tergantung jenis barangnya, yaitu tergantung masa manfaat dari jenis

barangnya.

Contoh: Untuk barang persediaan, pembelian perlengkapan kantor seharga

Rp. 4.000.000 + PPN 10% Rp. 400.000 secara tunai.



Jurnal untuk transaksi di atas:

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
Per Perlengkapan Kantor

PPN
Kas

4.000.000
400.000

-
-

4.400.000
PPN di atas tidak dapat dikreditkan oleh karena itu diperlakukan

sebagai pengurang pendapatan pada periode yang bersangkutan).

Pembelian perlengkapan kantor seharga Rp. 8.500.000 + PPN 10% Rp.

850.000 secara kredit. PPN untuk pembelian perlengkapan kantor tidak dapat

dikreditkan dan karena manfaatnya lebih dari satu tahun, maka PPN tersebut

merupakan cost dari barang yang bersangkutan.

Maka jurnalnya:

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
Per Perlengkapan Kantor

Hutang
9.350.000

-
-

9.350.000

a. Pembelian Yang Dapat Potongan Harga.

Contoh: PT. A membeli BKP dengan harga beli Rp. 15.000.000 potongan

pembelian Rp. 500.000 dan PPN 10% atau sebesar Rp. 1.550.000.

Jurnalnya:

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
Per Pembelian

Pot. Pembelian yang disahkan
PPN masukan

Hutang

15.500.000
500.000

1.550.000

-
-
-

17.550.000



2. Pencatatan Penjualan Untuk Transaksi Biasa

Contoh: PT. A dalam bulan Juli 2012 menjual barang BKP seharga Rp.

20.000.000 dengan harga pokok sebesar Rp. 18.000.000 dan PPN

10% atau sebesar Rp. 2.000.000 penjualan secara kredit.

Maka jurnalnya:

Sistem fisik

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
Per Piutang

Penjualan
PPN keluaran

22.000.000
-
-

-
20.000.000
2.000.000

Sistem Perpetual:

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
Per Piutang

Harga pokok
Penjualan
PPN Keluaran
Persediaan

22.000.000
18.000.000

-
-
-

-
-

20.000.000
2.000.000

18.000.000

Pada saat perhitungan pembayaran dan pembuatan laporan pada setiap

akhir bulan, setiap pengusaha kena pajak akan menghitung PPN-nya yang

terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan

antara pajak keluaran, mengisi dan memasukan surat pemberitahuan masa dan

membuat laporan.

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
PPN Keluaran

PPN Masukan
PPN yang masih harus dibayar

xxxx
-
-

-
xxxx
xxxx



Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
PPN Keluaran

PPN Masukan
PPN yang masih harus dibayar

xxxx
-
-

-
xxxx
xxxx

Jurnal Penutupnya sebagai berikut:

Perkiraan Debit (Rp) Kredit (Rp)
PPN keluaran
PPN lebih bayar

PPN masukan

xxxx
xxxx

-

-
-

xxxx
(PPN yang lebih bayar akan dikompensasikan dengan pajak masa

berikutnya.

C.  PAJAK DALAM ISLAM

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-usyra atau Al-

maks atau juga bisa disebut Adh-dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari

rakyat oleh para penarik pajak atau juga bisa disebut Al-kharaj biasa digunakan

untuk pungutan-pungutan yang berkaitan tanah secara khusus.

Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uang

dilakuka kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang

dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak secara harifah tidak dijelaskan dalam Al-qur’an maupun dalam

Sunah mengenai status hukumnya.Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh

sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna

yang diberikan kepada pajak antara lain adalah:



a. Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau persembahan kepada

raja. Negara dengan pajak upeti ini adalah negara sepenuhnya

tunduk pada kepentingan raja atau elit penguasa.

b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah: Al-qur’an) antara

rakyat pembayar pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa.

Negara pajak jizyah ini adalah Negara yang mengabdi pada

kepentingan elit penguasa dan kelompok.

c. Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai

sedekah karena Allah, yang diamanatkan kepada Negara dan

kemaslahatan segenap rakyat terutama yang lemah, siapapun

mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.

(Mas’ud:71)

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia nya (Mu’amalah),

oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. tanpa adanya rambu-rambu

syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindasan oleh

penguasa kepada rakyat (Kaum Muslim). tanpa batasan syariat, pemerintah akan

menetapkan dan memungut pajak sesuka hati dan menggunakannya menurut apa

yang diinginkannya.

Dalam Islam, masalah pembayaran pajak merupakan salah satu masalah

yang cukup serius dan harus diperhatikan. Hal ini mengingat pembayaran pajak

dapat membantu mensejahterakan masyarakat luas jika disalurkan dengan baik

dan benar. Dalam islam, pentingnya membayar pajak juga diterangkan oleh SWT



dalam Al-Qur’an bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau jizyah boleh

diperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman.

Firman Allah SWT :














Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa
yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama
dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah
dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”(Q.S At-taubah
:29)

Yang di maksud dengan jizyah adalah kepala yang di pungut oleh

pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi

keamanan mereka.Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui

undang-undang wajib di tunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk

kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupaan yang

dibutuhkanoleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana prasarana dan

prasarana pendidikan, kesehatan, sarana tranp ortasi, pertahanan dan keamanan,

atau bidang-bidang  lainnya yang ditetapkan bersama.


