
PENEGAKAN HUKUM/ NOMOR 5/ VOLUME 3/MEI 2016 ISSN: 2355-987X

JURNAL  ILMU – ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UMA 1

TINJAUAN HUKUM  PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TANAH INBRENG

DAN BANGUNAN

Oleh :

RAFIQI
Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

ABSTRACT

In Country have people and industrial pay to country, Inbreng pajak In Indonesia must
count adaption Indonesia, a Enterprenuer must register Indonesia. Pasiva and Aktiva
inbreng in Industrial must give account According to the prevailing stipulation the selling
and buying on land.
Keywords : Pajak, Inbreng

I.  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada dasarnya, dalam menjalankan
suatu usaha tidak diwajibkan bagi seorang
Pengusaha untuk mendirikan sebuah
badan usaha. Hal tersebut merupakan
suatu pilihan bagi Pengusaha untuk
menentukan bentuk dari penyelenggaraan
usaha yang cocok untuk kegiatan usaha
yang dijalankannya. Namun, untuk
beberapa jenis usaha tertentu yang
memang diwajibkan menurut peraturan
perundang-undangan harus berbentuk
badan usaha yang merupakan badan
hukum.
B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang
tersebut diatas dapat dirumuskan
permasalahn sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan perpajakan
atas tanah inbreng tanah dan
bangunan

2. Bagaimana proses inbreng tanah
dan bangunan

II. PEMBAHASAN
A. Perlakuan atas Perbuatan

Hukum atas Tanah Inbreng
Sesuai ketentuan UU PPh,

harta inbreng yang diterima oleh
perusahaan bukanlah penghasilan yang
dikenai pajak alias bukan termasuk objek
PPh. Di sisi lain, bagi pihak yang
menyerahkan harta inbreng, pengeluaran

tersebut juga tidak termasuk biaya.
Meskipiun pernyataan ini tidak secara
eksplisit disebutkan dalam UU PPh,
namun dengan mengaitkannya pada
prinsip taxability-deductibility maupun
prinsipnon taxability-non
deductibility yang dianut oleh UU PPh,
maka perlakuan ini secara logis dapat
diterima.Selain itu, dalam neraca pihak
yang menyerahkan harta inbreng,
penghapusan (write-off atau disposal) atas
harta tersebut akan tergantikan dengan
sebuah aktiva baru berupa penyertaan
modal atau investasi (long term
investment). Dengan kata laintransaksi
tersebut tidak secara langsung
mempengaruhi laporan laba rugi pada
tahun yang bersangkutan. Pengaruh
terhadap laporan laba rugi dapat terjadi
manakala diperoleh keuntungan akibat
transaksi tersebut. Dalam hal ini, maka
objek PPh pun muncul. Menurut UU PPh
keuntungan tersebut merupakan
penghasilan yang termasuk sebagai objek
PPh.

Bagi perusahaan yang menerima
harta inbreng, keuntungan misalnya dapat
diperoleh ketika harga pasar harta (aktiva)
yang di-inbreng lebiih besar ketimbang
nilai saham yang diterbitkan (diberikan)
kepada pihak yang menyerahkan
hartainbreng. Sementara jika sebaliknya,
dimana harga pasar wajar dari harta



PENEGAKAN HUKUM/ NOMOR 5/ VOLUME 3/MEI 2016 ISSN: 2355-987X

JURNAL  ILMU – ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UMA 2

inbreng lebih kecil daripada nilai saham
yang diterbitkan, maka keuntungan
tersebut berada di pihak yang
menyerahkan harta inbreng. keuntungan
tersebut harus dihitung dan dilaporkan
dalam SPT Tahunan PPh masing-masing
pihak yang bertransaksi. Jika terjadi
kerugian misalnya karena harga pasar
harta lebih tinggi daripada jumlah setoran
modal yang diakui (kerugian bagi pihak
yang menyerahkan harta inbreng) atau
karena harga pasar harta lebih rendah dari
jumlah setoran modal yang harus diakui
(kerugian bagi perusahaan
penerimainbreng), maka pada dasarnya
kerugian tersebut dapat diakui sebagai
biaya bagi pihak yang bersangkutan. Bagi
perusahaan penerima inbreng , kerugian
baru dapat dibebankan apabila harta yang
diterimanya dipergunakan untuk kegiatan
usaha. Jika tidak, maka kerugian tersebut
tidak dapat dibiayakan secara fiskal.

Masih mengenai PPh, khusus bagi
pihak yang menyerahkan
harta inbreng berupa tanah atau bangunan,
akan dikenai kewajiban menyetor PPh
atas penghasilan dari pengalihan hak atas
tanah bangunan (PPh TB). Penyetoran
PPh iini wajib dilakukan tanpa melihat
apakah yang bersangkutan meraup laba
atau menderita keuntungan karena PPh
yang harus disetor adalah sebesar 5% dari
jumlah bruto nilai pengalihan hak, yaitu
nilai tertinggi antara nilai pengalihan atau
NJOP tanah atau bangunan. Jika pihak
yang menyerahkan harta inbreng dikenai
kewajiban untuk menyetor PPh TB, maka
begitu pula perusahaan yang penerima
hartainbreng akan dikenai kewajiban
untuk menyetor Bea Perolehan Hak atas
Tanah atau Bangunan (BPHTB) dengan
jumlah yang sama, yaitu 5% dari nilai
tertinggi antara NJOP dengan nilai
pengalihan.

Mengenai PPN/PPn BM. maka
transaksi inbreng pun dapat menjadi salah
satu objek yang dikenai pajak berdasarkan
UU PPN/PPn BM. Apakah harta yang di-
inbreng-kan tersebut merupakan barang
dagangan ( inventory) atau bukan, maka

PPN/PPh BM pada dasarnya tetap dapat
dikenakan atas transaksiinbreng tersebut.
Hal ini dapat dimaklumi karena
sebagaimana diketahui, kata "Penyerahan
Barang Kena Pajak" yang dimaksud
dalam UU PPN tidaklah meluluberupa
transaksi penjualan.

Melihat pada ketentuan yang ada
dalam pasal 1A UU PPN, pada dasarnya
yang tidak termasuk dalam pengertian
kata " penyerahan barang kena
pajak" adalah (a) Penyerahan Baranng
Kena Pajak (BKP) kepada makelar
sebagaimana dimaksud dalam UU Hukum
Dagang; (b) Penyerahan BKP untuk
jaminan hutang piutang; dan (c)
Penyerahan BKP dari kantor pusat ke
cabang dalam hal pengusaha telah
mendapatkan izin pemusatan
(sentralisasi). Dengan melihat ketiga
kelompok penyerahan tersebut, dapat
dipastikan bahwa penyerahan harta dalam
rangka inbreng termasuk sebagai
penyerahan BKP. Bahkan jika ingin lebih
sepesifik lagi seperti yang ditegaskan
dalam pasal 1A ayat (1) UU PPN, maka
salah satu yang termasuk dalam
pengertian kata " Penyerahan Barang
Kena Pajak" adalah penyerahan hak atas
BKP karena suatu perjanjian.
Dengan demikian, jika harta yang di-
inbreng tersebut adalah barang dagangan,
maka pengenaan PPN/PPn BM-nya
dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4
huruf a UU PPN/PPn BM. Sesuai dengan
memori penjelasannya,
penyerahaninbreng tersebut dapat tertuang
PPN/PPn BM apabila memenuhi syarat
sebagai berikut:

a. Harta yang di-inbreng merupakan
BKP. Secara umum sebenarnya
UU PPN menganggap bahwa
semua barang adalah BKP, kecuali
kelompok barang tertentu yang
disebutkan dalam Pasal 4A UU
PPN dan Peraturan Pemerintah
Nomor 144 Tahun 2000;

b. Penyerahan (inbreng) harta
dilakukan dalam Daerah Pabean,
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yaitu wilayah negara Republik
Indonesia; dan

c. Pengusaha yang menyerahkan
harta inbreng telah dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak
(PKP) atau seharusnya telah
dikukuhkan menjadi PKP.
Pengusaha yang seharusnya
dikukuhkan menjadi PKP adalah
pengusaha yang jumlah peredaran
bruto atau omzet-nya dalam satu
tahun buku telah melebihi
Rp600.000.000,00.

Ketiga syarat di atas bersifat komulatif,
maksudnya jika salah satu syarat atau
lebih tidak terpenuhi maka atas
penyerahan harta dalam
rangka inbreng tidak terutang PPN.
Kemudian jika harta yang diserahkan
bukan barang dagangan, melainkan harta
(aktiva tetap perusahaan), maka PPN tetap
dapat dikenakan berdasarkan ketentuan
Pasal 16D UU PPN. Pengenaan PPN
menurut ketentuan ini hanya dapat terjadi
apabila memenuhi syarat komulatif
berikut ini;

1. Pengusaha yang menyerahkan
harta inbreng sudah dikukuhkan
menjadi PKP.

2. Saat perolehan harta yang di-
inbreng tersebut, pengusaha yang
bersangkutan telah dikenai PPN.

3. PPN yang dibayar pada saat
perolehan harta tersebut menurut
ketentuan perpajakan dapat
dikreditkan. Jika PPN tersebut
tidakdapat dikreditkan, maka
saat inbreng tidak terutang PPN
Pasal 16D. Tetapi jika tidak dapat
dikreditkannya PPN tersebut
hanya karena Faktur Pajak-nya
cacat, maka saat inbreng dapat
terutang PPN Pasal 16D sepanjang
kedua syarat a dan b terpenuhi.

B. Proses Inbreng Tanah
Menurut Pasal 37 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
Akta Jual Beli (AJB) merupakan

bukti sah (selain risalah lelang,
jika peralihan haknya melalui
lelang) bahwa hak atas tanah dan
bangunan sudah beralih kepada
pihak lain. AJB dibuat di
hadapanPejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) atau Camat untuk
daerah tertentu yang masih jarang
terdapat PPAT. Secara hukum
Peralihan Hak atas tanah dan
bangunan tidak bisa dilakukan di
bawah tangan.

Langkah pertama yang harus dilakukan
untuk melakukan jual beli tanah dan
bangunan (untuk selanjutnya hanya
disebut jual beli) adalah dengan
mendatangi kantor PPAT untuk
mendapatkan keterangan mengenai proses
jual beli dan menyiapkan persyaratan
untuk proses jual beli tersebut.
Sebelum dilakukan jual beli PPAT akan
menerangkan langkah-langkah dan
persyaratan yang diperlukan untuk
melaksanakan jual beli. Kepentingan
lainnya adalah untuk menyerahkan asli
sertifikat terlebih dahulu untuk dilakukan
pengecekan terhadap kesesuaian data
teknis dan yuridis antara sertifikat dan
buku tanah yang ada di kantor pertanahan.

Pemeriksaan sertifikat ke BPN dilakukan
oleh PPAT yang bertujuan untuk
mengetahui bahwa objek jual beli tidak
dalam sengketa hukum, dalam jaminan,
sita atau blokir dari pihak lain. Dimana
jika ada catatan di dalam buku tanah yang
ada di BPN maka penjual berkewajiban
terlebih dahulu untuk menbersihkan
catatan tersebut. Jika catatan tersebut
berupa blokir maka blokir tersebut harus
diangkat terlebih dahulu. Tanpa proses ini
jual beli tidak bisa dilaksanakan.
Menyerahkan SPPT PBB dan bukti
pembayarannya
Berkas lainnya yang harus diserahkan
kepada PPAT adalah Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) dan bukti
pembayarannya. Penyerahan SPPT PBB
sebelum jual beli dilakukan juga
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diperlukan untuk memastikan bahwa tidak
ada tunggakan pembayaran PBB dan
menghitung biaya-biaya dan pajak-pajak
yang menjadi kewajiban masing-masing
pihak. Dimana penghitungan biaya-biaya
tersebut bisa dilakukan berdasarkan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP).

Menyerahkan dokumen-dokumen para
pihak

Dokumen-dokumen para pihak perlu
diserahkan kepada PPAT sebelum
dilakukan penandatanganan akta jual beli,
hal ini bertujuan supaya PPAT bisa
menyiapkan AJB-nya terlebih dahulu
sehingga pada saat hari yang disepakati
untuk penandatanganan AJB bisa
dilakukan dengan segera.
Dokumen yang disiapkan oleh penjual:

1. Asli sertifikat
2. Asli SPPT PBB tahun terakhir dan

bukti pembayaran
3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

dan dokumen lainnya mengenai
tanah dan bangunan, jika objek jual
beli berupa tanah dan bangunan

4. Fotokopi KTP dan KK suami dan
istri

5. Fotokopi surat nikah, jika sudah
menikah. Jika penjual belum
menikah diperlukan surat
pernyataan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan belum menikah

6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)

7. Fotokopi Surat Keterangan
Kematian (dalam hal pemilik sudah
meninggal)

8. Fotokopi Surat Keterangan Waris
yang dilegalisir oleh kelurahan

Dokumen yang disiapkan oleh pembeli:
1. Fotokopi KTP dan KK
2. Fotokopi NPWP

Dalam hal salah satu pihak suami atau
istri meninggal dunia
Jika suami atau istri ada yang meninggal
dunia maka harus ada persetujuan untuk
menjual dari ahli waris tanpa melihat
nama yang tercantum di dalam sertifikat,

apakah atas nama suami atau atas nama
istri. Artinya persetujuan ahli waris tetap
diperlukan jika sertifikat atas nama istri
dan yang meninggal adalah suami
(misalnya).

Dalam hal suami atau istri tidak bisa
menandatangani AJB

Ikatan tali perkawinan menyebabkan
terjadinya percampuran harta antara suami
dan istri. Maka dalam hal menjual
diperlukan persetujuan suami atau istri.
Jika suami atau istri karena sesuatu dan
lain hal tidak bisa ikut hadir pada saat
penandatanganan AJB maka wajib ada
surat persetujuan menjual yang dibuat di
hadapan notaris, minimal surat
persetujuan tersebut dilegalisir.

Lain hal jika ada perjanjian kawin
yang menyatakan pemisahan harta maka
tidak diperlukan persetujuan suami atau
istri. Sebab lainnya adalah harta yang
diperoleh sebelum pernikahan sehingga
tidak termasuk harga gonogini. Untuk
menentukan objek jual beli ini merupakan
harga gonogini atau bukan, bisa dilihat
dengan membandingkan tanggal
pernikahan dengan tanggal diperolehnya
objek jual beli. Jika tanah dan bangunan
diperoleh sebelum tanggal pernikahan
atau sesudah perceraian maka harta
tersebut bukan merupakan harta gonogini.

Penandatanganan Akta Jual Beli

Jika semua syarat-syarat yang diperlukan
sudah dilengkapi, seperti dokumen-
dokumen di atas, penjual sudah menerima
haknya, pajak-pajak sudah dibayarkan,
biaya AJB sudah diterima PPAT maka
dilakukan penandatanganan AJB dengan
dihadiri oleh dua orang saksi yang pada
umumnya karyawan kantor PPAT
tersebut.
Balik nama sertifikat
Balik nama sertifikat diajukan oleh PPAT
pembuat AJB ke kantor pertanahan
setempat. Proses balik nama ini memakan
waktu kurang lebih dua minggu.
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Teknisnya adalah nama yang ada di
sertifikat pada awalnya dicoret dan
digantikan oleh pembeli dengan
mencantumkan dasar peralihannya, yakni
nomor dan tanggal AJB beserta PPAT
yang membuatnya.
Pajak yang terutang adalah pajak yang
harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan dalam UU No.28 tahun 2007
tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan).
Untuk menentukan saat PKP
melaksanakan kewajiban membayar
pajak, penentuan saat pajak terutang
menjadi sangat relevan. Tanpa diketahui
saat pajak terutang, tidak mungkin
ditentukan bilamana PKP wajib
memenuhi kewajiban melunasi utang
pajaknya.

Untuk menentukan saat pajak
terutang sangat erat kaitannya dengan
penentuan saat tim-bulnya utang pajak.
Sebagai pajak objektif, PPN menganut
ajaran materiil timbulnya utang pajak
yaitu utang pajak timbul karena undang-
undang. Dengan kata lain dapat di-
rumuskan bahwa utang pajak timbul
karena adanya tatbestand yang diatur
dalam undang-undang, yaitu sejak adanya
suatu ke-adaan, peristiwa atau perbuatan
hukum yang dapat dikenakan pajak.
Dengan rumusan yang lebih sederhana,
dapat ditentukan bahwa utang PPN mulai
timbul sejak adanya objek pajak. Ajaran
materiil timbulnya utang pajak dianut oleh
suatu jenis pajak yang mekanisme
pemungutan pajak-nya menggunakan self
assessment system. Mekanisme
pemungutan PPN menggunakan sistem
ini, sehingga timbulnya utang pajak
ditentukan berdasarkan ajaran materiil.

Dari ketentuan Pasal 11 UU PPN
1984 dapat disimpulkan bahwa pajak
terutang:
1) pada saat penyerahan BKP atau JKP
2) pada saat impor BKP
3) pada saat dimulai pemanfaatan BKP
Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean
4) pada saat pembayaran dalam hal :
a) pembayaran diterima sebelum
penyerahan BKP atau JKP
b) pembayaran dilakukan sebelum dimulai
pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau
JKP dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.
5) pada saat lain yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

Tempat Pajak Terutang
Berdasarkan Pasal 12 UU PPN 1984

ditetapkan bahwa pajak terutang di :
1) Tempat tinggal atau tempat kedudukan;

dan
2) Tempat kegiatan usaha dilakukan, atau
3) Tempat lain yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak ;
4) Tempat BKP dimasukkan, dalam hal

impor ;
5) Tempat orang pribadi atau badan

terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam
hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
atau JKP dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean ; atau

6) satu tempat atau lebih yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai
tempat pemusatan pajak terutang atas
permohonan tertulis dari Pengusaha
Kena Pajak.

Ketentuan Pasal 12 UU PPN 1984
tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut
dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah
Nomor 143 Tahun 2000, yang
menetapkan bahwa :
a. Tempat pajak terutang untuk

Penyerahan di dalam Daerah Pabean.
Pajak terutang di tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan tempat kegiatan
usaha dilakukan, yaitu di tempat
pengusaha dikukuhkan atau seharusnya
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

b. Tempat pajak terutang untuk impor
BKP adalah ditempat BKP dimasukkan
ke dalam Daerah Pabean.

c. Tempat pajak terutang untuk
pemanfaatan BKP tidak berwujud atau
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JKP dari luar Daerah Pabean di dalam
daerah Pabean adalah di tempat orang
pribadi atau badan yang
memanfaatkan, terdaftar sebagai Wajib
Pajak.

d. Tempat pajak terutang untuk kegiatan
membangun sendiri yang dilakukan
tidak di dalam lingkungan perusahaan
atau pekerjaan adalah di tempat
bangunan didirikan.

e. Tempat pajak terutang bagi PKP yang
dikukuhkan di KPP Wajib Pajak Besar,
berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-
335/PJ/2002 tanggal 1 Juli 2002
dipusatkan di KPP Wajib Pajak Besar
yang menerbitkan surat pengukuhan.

f. Tempat pajak terutang ditentukan lain
oleh Direktur Jenderal Pajak atas
permintaan tertulis dari wajib pajak
atau secara jabatan.

Berdasarkan ketentuan ini maka
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: KEP-525/PJ./2000 tanggal 6
Desember 2000 ditetapkan bahwa PKP
orang pribadi yang mem-punyai tempat
tinggal yang tidak sama dengan tempat
kegiatan usahanya, terutang pajak hanya
ditempat kegiatan usahanya, sepanjang
PKP tersebut tidak melakukan kegiatan
usa-ha apapun di tempat
tinggalnya.Dalam hal PKP memiliki lebih
dari satu tempat kegiatan usaha dalam
wilayah satu KPP, berdasarkan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-02/PJ.9/1998 tanggal 4 Mei 1998
ditegaskan pengukuhannya disatukan di
kantor pusatnya.

Beberapa PKP tertentu ditetapkan
bahwa pada dasarnya terutang di tempat
kantor pusatnya dikukuhkan sebagai PKP
dengan beberapa pengecualian :

a. Wajib Pajak Badan Usaha Milik
Negara
Berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-
394/PJ./2003 tanggal 31 Desember
2003 yang telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-73/PJ/2004 tanggal 14

April 2004, tentang Tempat
Terutangnya Pajak Bagi PKP Yang
Dikukuhkan di KPP Wajib Pajak
BUMN ditetapkan sebagai berikut :
1) Wajib Pajak yang terdaftar pada

KPP yang mengelola Wajib Pajak
BUMN yang melakukan
penyerahan BKP dan atau JKP dan
atau melakukan ekspor BKP, wajib
dikukuhkan sebagai PKP di KPP
dimaksud dan pajak terutang di
tempat PKP dikukuhkan.
Dikecualikan dari ketentuan ini
bagi PKP BUMN yang :
melaksanakan proyek atau tender
dari Pemerintah daerah atau panitia
pemberi proyek atau tender di
daerah tertentu yang
mengharuskan PKP peserta proyek
atau tender dikukuhkan sebagai
PKP di KPP lokasi tempat
kegiatan usaha ; atau

2) mempunyai lebih dari 200 (dua
ratus) tempat kegiatan usaha
termasuk antara lain cabang, lokasi
usaha, perwakilan, unit pemasaran
dan sejenisnya termasuk distrik,
dan tidak memiliki Sistem
Informasi Akuntasi yang
terhubung antara pusat dengan
cabang maupun antar cabang (on
line).
Bagi BUMN yang tidak
melakukan pemusatan tempat
pajak terutang dimaksud, wajib
menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada Kepala KPP
BUMN.

b. Bagi BUMN yang sudah terlanjur
dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP
selain yang mengelola Wajib Pajak
BUMN, maka KPP ini wajib
melakukan pencabutan Pe-ngukuhan
PKP tersebut paling lambat tanggal
31 Januari 2004.

c.  Dalam hal telah dilakukan pencabutan
Pengukuhan PKP yang dilakukan
oleh KPP selain yang mengelola
Wajib Pajak BUMN, tetapi PKP yang
bersangkutan belum melaporkan
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seluruh kegiatan usahanya secara
terpusat untuk Masa Pajak Januari
2004 sampai dengan Agustus 2004 di
KPP BUMN, maka PKP tempat
pemusatan wajib melakukan
pembetulan SPT Masa PPN tersebut
dengan menggabungkan kegiatan
seluruh ccabang yang pengukuh-
annya telah dicabut.

d.  PKP yang melakukan pemusatan
tempat PPN terutang tetapi
pengukuhan-nya di KPP selain KPP
BUMN belum dicabut, tidak wajib
melaporkan ke-giatan usaha ke KPP
BUMN dengan syarat :

1) masih menyampaikan SPT Masa PPN
di KPP selain KPP BUMN ;

2) Menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Kepala KPP BUMN bahwa
telah menyampaikan SPT Masa PPN di
KPP selain KPP BUMN.

e.  PKP BUMN yang dibebani kewajiban
untuk melakukan pemusatan PPN
terutang di KPP BUMN, wajib
melaksanakannya paling lambat
tanggal 31 Agustus 2004.

f.  Bagi PKP BUMN yang tidak
melaksanakan kewajiban pemusatan
tempat PPN terutang yang
dibebankan kepadanya, dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal tersebut
diatas secara tidak langsung meng-anulir
salah satu diktum Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-515/
KEP/2000 sebagaimana telah diubah
dengan Nomor KEP-337/PJ./2002 tanggal
2 Juli 2002, khusus bagian yang mengatur
tentang tempat pajak terutang bagi
BUMN.

(2) Badan Usaha Milik Daerah
bagi Wajib Pajak BUMD yang melakukan
penyerahan BKP dan atau JKP ter-utang
pajak dan wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP di
wilayah kerjanya.

(3) Wajib Pajak Penanaman Modal
Asing

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :
(a) Wajib Pajak Penanaman Modal Asing

yang tidak “masuk bursa”, yang
melakukan penyerahan BKP dan atau
JKP wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP di
KPP Penamaman Modal Asing
sebagai tempat pajak terutang ;

(b) Khusus bagi Wajib Pajak PMA yang
berkedudukan di Kawasan Berikat
Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan,
dan kawasan Pulau Karimun, atas
permohonan Wajib Pajak diberi
kemudahan untuk mendaftarkan diri
dan melaporkan usahanya pada KPP
setempat sebagai tempat pajak
terutang.

(4) Wajib Pajak Badan dan Orang Asing
(BADORA) untuk seluruh Wajib
Pajak Badan (BUT) dan Orang Asing
yang melakukan penyerahan BKP dan
atau JKP wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP di
KPP BADORA sebagai tempat pajak
terutang ;

(5) Seluruh wajib pajak yang telah
mendapat ijin emisi saham dari Badan
Pengawas Pasar Modal yang
melakukan penyerahan BKP dan atau
JKP wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP di
KPP Masuk Bursa, kecuali Wajib
Pajak yang telah dikukuhkan sebagai
PKP di KPP tempat Wajib Pajak ini
berkedudukan ;

(6) Wajib Pajak besar sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-
263/PJ/2002 tanggal 8 Mei 2002 yang
melakukan penyerahan BKP dan atau
JKP, pajak terutang dan wajib
melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP di KPP
Wajib Pajak Besar.
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