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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha baik dagang, jasa, maupun manufaktur 

pasti sangat erat kaitannya dengan melakukan transaksi penyerahan dan pembelian 

suatu barang atau pemanfaatan jasa, dan untuk perusahaan manufaktur dalam 

pengoperasian usahanya dalam mengolah suatu bahan baku menjadi barang jadi 

pasti melakukan suatu pembelian dan penyerahan. Maka setiap kegiatan usaha 

tersebut tidaklah lepas dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penjualan yang 

pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Darurat No 19 Tahun 1951 yang 

kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953, sejak 1 April 

1985 telah diganti oleh Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya didasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas setiap 

pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) baik 

didalam wilayah Indonesia maupun dari luar Daerah Pabean. Pajak Pertambahan 

Nilai tergolong Pajak Tidak Langsung karena dari sudut pandang ekonomi, beban 

Pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengonsumsi atau 

memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).  

Demi tercapainya target penerimaan negara, maka pemerintah terus mendorong 

laju perkembangan dunia usaha dengan cara memberikan fasilitas Perpajakan yang 

benar-benar diperlukan untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang 
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berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha 

dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional serta memperlancar 

pembangunan nasional. Salah satunya yaitu fasilitas PPN tidak dipungut  

Barang yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM Tidak 

Dipungut bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat, seperti 

makanan, minuman, bahan bakar minyak, dan pelumas. Setiap Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak akan 

memungut Pajak yang dinamakan Pajak Keluaran (Output Tax) dari pembeli atau 

penerima hasil penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak, dan sebaliknya apabila 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut melakukan pembelian atau pemanfaatan 

Barang dan Jasa Kena Pajak maka Pengusaha Kena Pajak tersebut akan dipungut 

Pajak yang dinamakan Pajak Masukan (Input Tax). Maka secara mekanisme Pajak 

yang akan dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan dari jumlah Pajak 

Keluaran dikurangkan dengan Pajak Masukan, dan jumlah Pajak yang akan 

dibayarkan ke kas negara dinamakan tax credit. Pola ini dinamakan metode 

pengurangan tidak langsung (indirect substraction method). 

Dalam metode penghitungan pemungutan PPN dan PPnBM dimungkinkan 

terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan tersebut disebabkan beberapa 

alasan, sebagai berikut: 

a. Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada 

jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai ketentuan Undang-Undang 

PPh atau Undang-Undang PPN dan PPnBM; 

b. Terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, atau 
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c. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau data baru ternyata pajak yang lebih 

dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang 

telah ditetapkan dalam SKPLB.  

 Selain disebabkan hal di atas, kelebihan pembayaran pajak dapat juga terjadi 

akibat fiscus menerbitkan surat keputusan pajak yang mengakibatkan pajak yang 

dibayar oleh wajib pajak lebih besar dari pada yang seharusnya. Kelebihan 

pembayaran pajak juga dimungkinkan apabila Lembaga Peradilan Pajak, seperti 

Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Banding atau 

Putusan Peninjauan Kembali yang mengakibatkan pajak yang dibayar oleh wajib 

pajak lebih besar dari pada yang seharusnya. Maka diperlukan adanya penyelesaian 

untuk kasus kelebihan bayar yang dialami oleh Wajib Pajak. Kelebihan pembayaran 

pajak yang harus diproses oleh fiscus sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk menjamin kepastian hukum bagi 

wajib pajak dan ketertiban administrasi,  

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Dasar Hukum 

Dasar hukum yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai atas fasilitas 

Tidak Dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang ke Kawasan Berikat 

adalah sebagai berikut: 

a. PP No. 85 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 32 Tahun 2009 tentang 

tempat penimbunan berikat serta PP No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan 

Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) 

sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2000. 
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b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.04/2011 yang 

merupakan PMK perubahan atas PMK Nomor 147/PMK.04/2011 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara 

Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Republik Indonesia 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Kawasan 

Berikat. 

1.2.2 Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak di Indonesia selalu berusaha untuk menciptakan suatu aturan yang 

memiliki prinsip netralitas dan tidak diskriminatif dalam kata lain yaitu adil bagi 

setiap kalangan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis Pajak yang 

sudah berulang kali mengalami perubahan agar menghindari pengenaan Pajak 

Berganda demi tercapainya suatu keadilan bagi semua kalangan. Pajak 

Pertambahan Nilai tidak memandang siapa yang akan dikenakan Pajak, tidak 

memandang berapa penghasilan yang didapat oleh suatu orang pribadi atau badan 

apabila subjek tersebut melakukan transaksi yang berhubungan dengan Pajak 

Pertambahan Nilai maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kecuali kegiatan 

yang tidak dipungut, dikecualikan atau dibebaskan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan Perpajakan. 

1.2.3 Karakteristik (Legal Character) Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak yang bersifat tidak langsung, 

artinya beban Pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau penanggung 
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Pajak. Sebagai Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai dapat 

dirumuskan dalam dua sudut pandang yaitu: 

1. Sudut Pandang Ekonomi, beban Pajak akan dialihkan kepada pihak lain, 

yaitu pihak yang akan mengonsumsi atau memanfaatkan Barang dan Jasa 

Kena Pajak. 

2. Sudut Pandang Yuridis, yaitu tanggung jawab pembayaran Pajak kepada kas 

negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban Pajak, kecuali 

yang dikecualikan oleh perundang-undangan perpajakan misalnya 

Bendaharawan. 

Pajak Pertambahan Nilai termasuk Pajak yang Objektif yang dimana 

timbulnya kewajiban Pajak ditentukan oleh faktor objektif yaitu adanya 

taatbestand atau timbulnya suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum 

yang dapat dikenai Pajak. Dengan karakteristik bahwa Pajak Pertambahan Nilai 

muncul karena adanya suatu keadaan yang dikenai Pajak maka Pajak 

Pertambahan Nilai tidak memandang kondisi subjektif subjek Pajak dalam artian 

Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan bagi setiap orang yang mengonsumsi 

atau memanfaatkan Barang dan Jasa Kena Pajak tanpa memandang jumlah 

penghasilan dari Wajib Pajak.(Sukardji,2015:3) 

Selain itu Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik Multi Stage Levy 

yang bermakna bahwa PPN akan dikenakan pada setiap mata rantai jalur 

produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan kemudian tingkat 

pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat 

pengecer dikenai PPN. PPN dipungut atas nilai tambah saja maka PPN tidak 
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mengakibatkan adanya Pengenaan Pajak Berganda. PPN juga menganut sistem 

pengkreditan, maka Pajak atas konsumsi yang dipungut dalam mata rantai 

diatasnya tidak perlu dikalkulasikan ke harga jual. 

1.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Objek PPN dapat dikelompokan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 

1. Barang Kena Pajak 

Merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau 

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, 

dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Jasa Kena Pajak 

Merupakan setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu 

perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang 

atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, 

termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena 

pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 

pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPN dan PPnBM, Pajak Pertambahan 

Nilai dikenakan atas: 

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

oleh Pengusaha; 

b. Impor Barang Kena Pajak; 
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c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 

di dalam Daerah Pabean; 

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean; 

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 

Berdasarkan Pasal 16C UU PPN dan PPnBM Pajak Pertambahan Nilai 

dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya 

digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tata caranya 

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.  

Sedangkan didalam Pasal 16D Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas 

Penyerahan Barang berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva 

yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf  

1.2.5 Saat dan Tempat Terutang PPN 

Berdasarkan Pasal 11 (UU Nomor 42 Tahun 2009) terutangnya Pajak 

terjadi pada saat : 

a. penyerahan Barang Kena Pajak;. 
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b. impor Barang Kena Pajak; 

c. penyerahan Jasa Kena Pajak; 

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean; 

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; 

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau 

h. ekspor Jasa Kena Pajak. 

Di dalam Pasal 12 (UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur tempat terutangnya 

Pajak Pertambahan Nilai yaitu: 

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan, terutang Pajak di 

tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha 

dilakukan ditempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan 

dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan diatur dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak. 

2. Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktorat 

Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat 

Pajak terutang. 

3. Dalam hal impor, terutangnya Pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak 

dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

4. Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam 

Daerah Pabean. 
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1.2.6 Faktur Pajak 

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:  

a. Penyerahan Barang Kena Pajak ; 

b. Penyerahan Jasa Kena Pajak; 

c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

d. Ekspor Jasa Kena Pajak 

Faktur Pajak harus dibuat pada: 

a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 

b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 

sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan 

Jasa Kena Pajak; 

c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap 

pekerjaan; 

d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah 

sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau 

e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang 

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

(JKP). Faktur Pajak memiliki Kode Transaksi terdiri dari kode 01-09. Yaitu: 

a. Kode (01) Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN 

dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP 

dan/atau JKP. 
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b. Kode (02) Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut 

PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 

Bendahara Pemerintah. 

c. Kode (03) Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut 

PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh 

Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah). 

d. Kode (04) Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang 

menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang 

melakukan penyerahan BKP dan/atauJKP 

e. Kode (05) Kode ini tidak digunakan. 

f. Kode (06) Digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh 

PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan 

kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16E Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

g. Kode (07) Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat 

fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). 

h. Kode (08) Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat 

fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan 

yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. 

i. Kode (09) Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya 

dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP. 
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1.2.7 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai 

 1.2.7.1 Fasilitas PPN 0% 

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 (UU Nomor 42 Tahun 2000) Tarif Pajak 

Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 

a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan 

c. Ekspor Jasa Kena Pajak. 

1.2.7.2 Fasilitas Tidak Dikenakan PPN (Negative List) 

Jenis Barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok 

barang yang diatur dalam Pasal 4A ayat 2 (UU Nomor 42 Tahun 2009) yaitu: 

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 

sumbernya; 

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 

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, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan 

oleh usaha jasa boga atau katering; dan 

d. uang, emas batangan, dan surat berharga. 

Sedangkan didalam Pasal 4A ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 2009 Jenis jasa yang 

tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa 

sebagai berikut: 

a. jasa pelayanan kesehatan medik; 
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b. jasa pelayanan sosial; 

c. jasa pengiriman surat dengan perangko; 

d. jasa keuangan; 

e. jasa asuransi; 

f. jasa keagamaan; 

g. jasa pendidikan; 

h. jasa kesenian dan hiburan; 

i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; 

j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri 

yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar 

negeri; 

k. jasa tenaga kerja; 

l. jasa perhotelan; 

m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan 

secara umum; 

n. Jasa penyediaan tempat parkir; 

o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; 

p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan 

q. Jasa boga atau catering 

1.2.7.3 Fasilitas PPN Dibebaskan 

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan 

dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya,untuk: 

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; 
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b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak 

tertentu; 

c. impor Barang Kena Pajak tertentu; 

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

Pabean di dalam Daerah Pabean; dan 

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

Daerah Pabean 

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau 

perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan 

Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya 

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan. 

1.2.7.4 Fasilitas PPN Tidak Dipungut 

Fasilitas PPN tidak dipungut juga diberikan untuk kegiatan usaha tertentu 

maupun penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 16B 

ayat (1) UU PPN. Hanya saja, berbeda dengan fasilitas PPN dibebaskan, dalam 

fasilitas PPN tidak dipungut, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan 

BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dimaksud tetap dapat dikreditkan.  

1.2.8  Kawasan Berikat 

Kawasan berikat merupakan bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-

batas yang telah ditentukan di dalam wilayah Republik Indonesia (RI). Di dalam 

kawasan berikat ini diberlakukan aturan-aturan khusus terkait kepabeanan. Aturan-

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN  ...TUGAS AKHIR EL SADHAY HARUM PRATIWI



14 

 

 
  

aturan khusus dalam kawasan berikat ini diberlakukan atas barang yang 

dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean lainnya. 

Aktivitas dalam kawasan berikat ini meliputi industri pengolahan barang dan 

bahan baku, kegiatan rancang bangun, rekayasa, penyortiran, pemeriksaan awal, 

pemeriksaan akhir dan pengepakan. Barang dan bahan baku yang dimaksud bisa 

dari impor atau berasal dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya. 

Pada kawasan berikat, PPN dan PPnBM tidak dikenakan pada beberapa 

aktivitas pemasukan, antara lain: 

1. Pemasukan barang dari dalam daerah pabean ke kawasan berikat untuk 

diolah. 

2. Pemasukan barang hasil produksi kawasan berikat, yang bersifat kerja 

subkontrak dari kawasan berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain 

dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat. 

3. Pemasukan kembali mesin atau moulding, dengan sifat peminjaman dari 

kawasan berikat lain atau dari perusahaan lain yang masih di dalam lingkup 

daerah pabean. 

4. Pemasukan hasil produksi kawasan berikat lain atau perusahaan lain yang 

masih di dalam lingkup daerah pabean, yang menggunakan bahan baku yang 

berasal dari dalam daerah pabean untuk kemudian diolah dalam kawasan 

berikat. Pemasukan barang dari dalam daerah pabean ke kawasan berikat 

untuk diolah. 
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5. Pemasukan barang hasil produksi kawasan berikat, yang bersifat kerja 

subkontrak dari kawasan berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain 

dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat. 

6. Pemasukan kembali mesin atau moulding, dengan sifat peminjaman dari 

kawasan berikat lain atau dari perusahaan lain yang masih di dalam lingkup 

daerah pabean. 

7. Pemasukan hasil produksi kawasan berikat lain atau perusahaan lain yang 

masih di dalam lingkup daerah pabean, yang menggunakan bahan baku yang 

berasal dari dalam daerah pabean untuk kemudian diolah dalam kawasan 

berikat.  

8. Pemasukan hasil produksi dari kawasan berikat lain atau perusahaan lain yang 

masih di dalam lingkup daerah pabean, dengan menggunakan bahan baku dari 

tempat lain dalam daerah pabean, yang kemudian digabungkan dengan 

barang hasil produksi kawasan berikat untuk diekspor. 

9. Pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah 

pabean ke kawasan berikat, yang kemudian menjadi satu dengan hasil 

produksi di kawasan berikat. 

Sementara, untuk aktivitas pengeluaran pada kawasan berikat, PPN dan 

PPnBM tidak dikenakan pada aktivitas sebagai berikut: 

1. Pengeluaran hasil produk kawasan berikat yang menggunakan bahan baku 

dari tempat lain dalam daerah pabean dan dikirim ke kawasan berikat lain. 
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2. Pengeluaran atas bahan baku dan bahan penolong, moulding dan/atau mesin, 

dengan sifat pekerjaan subkontrak dari suatu kawasan berikat ke kawasan 

berikat lain atau ke perusahaan industri di tempat lain di dalam daerah pabean. 

3. Pengeluaran atas batang yang rusak atau apkir, yang berasal dari tempat lain 

di dalam daerah pabean, yang tidak diproses di kawasan berikat lain. PPN dan 

PPnBM tidak dikenakan sepanjang barang tersebut dikembalikan ke 

perusahaan tempat asal barang. 

4. Pengeluaran atas mesin atau moulding, yang dipinjamkan ke perusahaan 

industri di tempat lain dalam daerah pabean dan kawasan berikat lain. PPN 

dan PPnBM tidak dikenakan sepanjang barang hasil produksi akhirnya 

diserahkan ke pemberi pinjaman di kawasan berikat asal. 

Pengusaha yang melakukan aktivitas pada kawasan berikat dan kawasan 

bebas tetap diwajibkan membuat faktur pajak, meski mendapatkan fasilitas tidak 

dikenakan pungutan PPN. Namun, yang membedakannya dengan pengusaha lain 

yang tidak melakukan kegiatan usaha di kawasan berikat dan kawasan bebas adalah 

kode faktur pajak yang digunakan.Faktur pajak untuk kawasan berikat maupun 

kawasan bebas dibuat dengan menggunakan kode faktur 070. Kode ini sedari awal 

difungsikan bagi penyerahan BKP yang tidak dikenakan pungutan PPN atau BKP 

yang ditanggung pemerintah. Pada kawasan berikat, faktur pajak harus diberikan 

cap, yakni “Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut eksekusi dari PP Nomor 85 TAHUN 

2015.” 
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1.2.9    Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 

28 Tahun 2007, memberikan kesempatan adanya pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak (restitusi). Pasal 11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak 

dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan. Restitusi adalah hak Wajib 

Pajak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak yang terutang yang 

telah disetorkan setelah diperhitungkan. dengan utang pajak yang lain. Kelebihan 

pembayaran pajak atau restitusi dapat terjadi apabila : 

A. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah 

pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak 

terutang, 

B. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 

1) Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran dalam suatu masa 

pajak yang disebabkan karena : 

a) Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan 

sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai, 

b) Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, 

c) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena 

Pajak kepada Pemungut PPN, 

d) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena 
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Pajak sehubungan dengan proyek pemerintah yang dananya bersumber dari 

pinjaman / hibah luar negeri, 

e) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah 

lebih lanjut kepada Enterport produksi untuk tujuan ekspor, 

f) Berupa bahan baku atau bahan pembantu dan / atau Jasa Kena Pajak kepada 

perusahaan eksportir tertentu (PET), (Sukardji, 2003, h. 295- 297). 

2) Terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 

C. Untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang 

atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak terutang. 

 Selain Retitusi, salah satu bentuk pengembalian kelebihan pembayaran 

Pajak yaitu menggunakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran 

Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C 

atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. 

 Pasal 17C ayat (1) menyatakan atas permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat 

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Wajib Pajak 

Kriteria Tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat 

diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak 

Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Untuk dapat ditetapkan sebagai 

Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan 
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pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak 

c. Laporan Keuangan Diaudit Oleh Akuntan Publik Atau Lembaga Pengawasan 

Keuangan Pemerintah Dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Selama 3 

(Tiga) Tahun Berturut-Turut 

d. Tidak Pernah Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Di Bidang 

Perpajakan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai 

Kekuatan Hukum Tetap Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir 

 Berdasarkan Pasal 17D UU KUP, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu 

adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan 

Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan 

maupun Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak tersebut meliputi: 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi; 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang 

menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan 

jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih 

bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah); atau 

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan 

Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
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 Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN menyatakan Pengusaha Kena 

Pajak Berisiko Rendah merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah 

yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak 

Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak. Pengusaha Kena Pajak Yang 

Dimaksud Meliputi:  

a. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

b. perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; 

c. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan 

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai Mitra Utama Kepabeanan; 

d. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi 

Bersertifikat (Authorized Economic Operator) sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Operator Ekonomi 

Bersertifikat (Authorized Economic Operator); 

e. pabrikan atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan 

kegiatan produksi; atau 

f. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. 

Kegiatan Tertentu Pengusaha Tersebut Meliputi:  

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

b. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada 
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Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; 

c. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut; 

d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau 

e. ekspor Jasa Kena Pajak. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang yang telah diuraikan maka, Rumusan Masalah 

yang dapat diidentifikasi adalah: 

1. Bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang ke 

Kawasan Berikat yang mendapat fasilitas tidak dipungut? 

2. Bagaimana Solusi atas Lebih Bayar yang dialami PT. XYZ akibat 

penyerahan ke Kawasan Berikat yang mendapatkan fasilitas PPN Tidak 

Dipungut? 

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan Tugas Akhir merupakan salah satu wadah untuk menguraikan dan 

menuangkan hasil dari pencarian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi 

yang telah diperoleh untuk selanjutnya digunakan sebagai laporan yang 

memberikan informasi yang bersifat informatif bagi pembaca. Penulisan Tugas 

Akhir memiliki tujuan yaitu: 
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a. Pemenuhan salah satu persyaratan akademik yang harus ditempuh untuk 

meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

b. Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu Perpajakan yang selama ini telah 

diperoleh selama bangku perkuliahan. 

c. Sebagai sarana pengembangan diri dan penambahan ilmu selama 

melaksanakan Program Kerja Lapangan sehingga mahasiswa memiliki 

kesiapan dalam memasuki dunia kerja. 

d. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan penerapan Pajak Pertambahan Nilai 

terhadap penyerahan dikawasan berikat yang termasuk kedalam fasilitas PPN 

Tidak Dipungut. 

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa manfaat diantaranya: 

1. Bagi Penulis: 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang tata cara penghitungan dan 

perlakuan PPN untuk penyerahan barang dikawasan yang mendapat fasilitas 

tidak dipungut. 

b. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu Perpajakan yang didapat selama 

menempuh pendidikan di Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Vokasi 

Universitas Airlangga untuk dapat diterapkan di dunia kerja. 
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2. Bagi Almamater 

a. Menambah referensi dan literatur bagi mahasiswa yang akan menyusun 

laporan Tugas Akhir dibidang Perpajakan khususnya Pajak Pertambahan 

Nilai. 

b. Mengembangkan dan menumbuhkan softskill dan hardskill mahasiswa dan 

mahasiswi Fakultas Vokasi Universitas Airlanga dalam penyusunan karya 

ilmiah maupun laporan-laporan tugas. 

3. Bagi Pembaca 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta sebagai literatur 

tentang penyusunan laporan Tugas Akhir dan dalam bidang Perpajakan bagi 

pembaca yang membutuhkan. 

b. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang perlakuan Pajak 

Pertambahan Nilai atas penyerahan barang yang mendapat fasilitas tidak 

dipungut
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