
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pengertian 

2.1.1  Pengertian Pajak 

Menurut S.I Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, 

kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara angsung, untuk 

memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2010: 1).  

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Mardiaso, 2011: 1). Definisi lain mengenai 

pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 

pembiayaan pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk public 

saving yang merupakan sumber utama untuk menbiayaan public investment.  

Menurut N.J Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh 

dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara 

umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menuntut 

pengeluaran-pengeluaran secara umum.(Siti Resmi, 2011: 2) 

9 



 
 

Menurut Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib yang berupa 

uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kesejakteraan umum.(Waluyo, 2011: 2) 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak antara lain : 

a. Pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya 

yang sifatnya dapat dipaksakan 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

Public Investment. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan sebagai budgeter yaitu mengatur. 

Unsur-Unsur pajak berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan 

oleh beberapa ahli adalah : 

1. Iuran dari rakyat untuk rakyat, yang mana pemungutannya berupa uang bukan 

benda dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. 

2. Berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelakasanaan. Pajak dipungut 

berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 
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3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. Dalam 

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual 

oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.2 Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan adalah  pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan 

badan, yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 

satu tahun pajak. Berdasarkan pengertian diatas maka masyarakat yang memiliki 

penghasilan yang jumlahnya telah ditentukan dalam peraturan pajak berhak 

dikenai pajak dan memiliki hak untuk mengawasi jalannya dana pajak.  

2.1.3 PPh Pasal 4 Ayat 2 (PPh Final) 

PPh Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah 

pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan 

pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang 

terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat 

dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. Laba 

Akuntansi adalah laba atau rugi bersih.  

2.1.4 Pengertian dan Lingkup Jasa Konstruksi 

Jasa usaha konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha 

pelaksana konstruksi dan usaha pengawasan kontruksi. Mengacu pada peraturan 
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pemerintah tentang jasa konstruksi bahwa pelaksanaan perlakuan pajak 

penghasilan  atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut. 

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi 

pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan kosntruksi adalah keseluruhan atau 

sebagian rangkaina kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta 

pengawasan yang mencangkup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,elektrikal 

dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan 

suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan konstruksi adalah pemberian 

jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang 

perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk 

dokumen perencanaan bagunan fisik lain.  

Pelaksanaan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan 

yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa kontruksi yang 

mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil yang masimal. 

Pengawasan konstruksi adalah pemberi jasa oleh rang pribadi atau badan yang 

dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang 

mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan 

jasa kontruksi  sampai berakhirnya masa kontra. Pengguna jasa kontruksi adalah 

orang pribadi atau badan termasuk BUT yang menggunakan jasa konstruksi.  

Nilai kontak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontra 

jasa konstruksi secara keseluruhan. Masa kontra adalah jangka waktu yang 

berlakunya suatu kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai 
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dengan masa pemeliharaan berakhir. Masa pemeliharaan adalah kurun waktu 

kontrak yang telah ditentukan dala syarat-syarat khusus kontrak, terhitung sejak 

tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir 

pekerjaa.  

2.2  Penghasilan yang dikenakan PPh Final 

Penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur pada PPh pasal 4 ayat 

(2) final atau disingkat PPh Pasal 4(2) yang pelaksanaan pengenaan dan 

pemotongannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan alasan 

kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam 

pengenaan pajaknya terdapat beberapa penghasilan yang dikenakan pajak 

penghasilan final. Penghasilan yang terutang PPh final antara lain : 

a. Bungan Deposito, tabungan, dan SBI 

b. Bungan simpanan koperasi bagi orang pribadi 

c. Penghasilan transaks saham dan sekuritas lain di bursa efek 

d. Penghasilan pengalihan hak tanah dan atau bangunan 

e. Jasa konstruksi 

f. Real estate 

g. Dan penghasilan tertentu lainya 

2.3  Pengecualian PPh Final  

Tidak dilakukan pemotongan jika penerima penghasilan adalah : 

a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang Bank Luar negri di Indonesia 
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b. Dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukanya telah disahkan oleh 

mentri keuangan  

c. Reksadana yang terdaftar di BAPEPAM selama lima tahun 

2.4  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan 

atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena 

Pajak. Pada dasarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan 

kepada konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung, pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang sama dapat dikenakan berkali-

kali. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, 

terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan 

dengan pengadaan Barang Kena Pajak tersebut. Ini mengandung arti bahwa PPN 

atas penyerahan Barang Kena Pajak pada setiap transaksi tersebut dikenakan atas 

nilai tambah dari Dasar Pengenaan Pajak setiap transaksi. 

2.4.1 Saat Terutang PPN 

Dalam 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 
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karena undang-undang. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan sistem ini, 

sehingga timbulnya utang pajak ditentukan berdasarkan ajaran materiil. 

2.5  Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi 

Pajak penghasilan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, 

dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Pajak penghasilan disetor 

sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa buka merupakan pemotong 

pajak. Besarnya pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri antara lain : 

a. Jumlah pembayaran, tidak termasuka pajak pentambahan nilai, dikalikan 

dengan tarif pajak penghasilan 

b. Jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, 

dikalikan tarif pajak penghasilan dalam hal Pajak Penghasilan disetor 

sendiri oleh penyedia jasa. 

Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran merupakan bagian 

dari nilai kontrak Jasa Konstruksi. Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak 

Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan 

pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor 

sendiri, selisih kurang dapat disetor sendiri oleh penyedia jasa. Nilai kontar Jasa 

Konstruksi yang tidak dibayarkan sepenuhnya oleh pengguna jasa, atas nilai 

kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayarkan tersebut tidak terutang Pajak 

penghasilan yang bersifat final. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh 

penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan 

ketentuan umum Undang-Undang perpajakn yang berlaku khususnya pada 
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Undang-Undang Pajak Penghasilan. Keuntungna atau kerugian dari selisih kurs 

dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak 

Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Penyedia 

jasa wajib melakukan pencatatan terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan 

yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha jasa konstruksi. 

Pemotong Pajak penghasila final atas jasa konstruksi antara lain : 

1. Badan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

2. Subyek pajak dalam Negeri 

3. Bentuk Usaha Tetap atau orang pribadi yang ditunjuk oleh direktur jendral 

pajak sebagai pemotong pajak penghasilan atas usaha jasa kontruksi 

2.6  Kualifikasi Jasa Konstruksi 

2.6.1 Jasa Konstruksi dari Pengusaha Yang Mempunyai Sertifikat Jasa  

Kontruksi 

Usaha orang perseorangan dengan badan usaha jasa konstruksi harus 

mendapatkan klarifikasi dan kualifikais dari lembaga yang dinyatakan dengan 

sertifikat, baik dari asosiasi perusahaan yang telah mendapatkan akreditas dari 

lembaga dan atas sertifikat yang diterbitkan harus mendapat tanda registrasi dari 

lembaga. Izin usaha untuk badan usaha nasional yang menyelenggrakan usaha 

jasa konstruksi yang telah diberikan oleh pemerintah daerah setempat, sedangkan 

izin usaha untuk badan asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi 

diberikan oleh pemerintah pusat. Besarnya PPh Final atas Jasa kontruksi bagi 
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wajib pajak yang telah mempunyai sertifikat jasa kontruksi adalah 2% dari jumlah 

bruto tanpa pajak perambahan nilai atau PPN. 

2.6.2 Jasa Kontruksi dari Pengusaha Yang Tidak Mempunyai Sertifikat Jasa 

konstruksi  

Jasa kontruksi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan yang tidak 

mempunyai sertifikat jasa kontruksi pengenaan pajak penghasilan final 

diperlakukan sebagai jasa lainya atau jasa instalasi atau jasa pemasangan dengan 

tarif pajak penrtambahan nilai (PPh) 15% dari penghasilan netto atau 6% dari 

jumlah penghasila bruto. 

2.6.3 Jasa Konstruksi pada Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh Dana 

Pinjaman Luar Negeri 

Pajak Penghasilan yang ditanggunag pemerintah atas proyek yang dibiayai 

dengan dana pinjaman luar negeri bersifat sementara. Jumlah PPh terutang atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok dari 

pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan pekerjaan proyek-proyek 

pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan atau dana pinjaman dari luar negri. 

PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan 

dan pemasok lapisan kedua dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka 

pelaksanaan proyek, baik proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan atau 

dari dana pinjaman luar negeri. 

PPh pasal 21/26 terutang olek karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, 

konsultan dan pemasok utama dan kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan 
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kedua dari pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek 

pemerintah yang dibiayai dengan dan atau dana pinjaman luar negri. PPh terutang 

oleh kontraktor, konsultan dan pemasok atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dari dana bantuan luar negri atas pekerjaan yang dilakukannya pada 

proyek milik pemerintah yang dibiayai dengan dana tersebut keseluruhan akan 

ditanggung oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah 

daerah. 

2.6.4  Jasa Konstruksi Yang Menggunakan Jasa Impor 

Wajib pajak melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi atau jasa pemborong 

bangunan yang menggunakan bahan atau material yang diimpor sendiri oleh 

pelaksana jasa konstruksi, pemotongan pajak penghasilan (PPh) 23 tetap 

dilakukan atas nilai keseluruhan kontak yang dilakukan termasuk harga dari bahan 

material atau bahan yang telah di impor. 

2.6.5 Perawatan Jasa Konstruksi 

Pembersihan dan pengecatan bangunan atau bentuk fisik lainya yang 

dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi, pekerjaan pemasangan dan 

pemeliharaan atau perbaikan mesin dan peralatan mekanik atau ektrikal serta 

komponen-komponen bangunan siap pasang sebagai pelayanan purnajual yang 

dilakukan langsung oleh pabrikasi atau pemasok mesin dan peralatan tersebut, 

pekerjaan jasa teknik, desain interior dan pertamanan yang dilakukan oleh buka 

pengusaha jasa konstruksi yang berlaku menurut ketetntuan umum undang-

undang pajak penghasilan (UU PPh). 
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2.7  Tarif  

2.7.1 Tarif Pajak Penghasilan Final 

Daftar tarif obyek pajak penghasilan final yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perpajakan antara lain : 

Tabel 2.1 

Daftar Perkiraan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final 

No Penghasilan Tarif (%) Ketentuan Berlaku 

1 Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI 

 dan Jasa Giro 

20 Pasal 4 (2) a UU 

PPh  jo PP 131 

Nomor Tahun 2000 

Jo KMK 

51/KMK.04/2001 

2 bunga simpanan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota koperasi orang 

pribadi^ 

10 Pasal 4(2) a  dan 

Pasal 17 (7) Jo PP 

No.15 Tahun 2009 

3 bunga obligasi ^^^ 

(adalah surat utang dan SUN yang lebih 

dari 12 bulan) : 

 Pasal 4 (2) a UU 

PPh  jo PP Nomor 

16 Tahun 2009 

3a. bunga dari Obligasi dengan kupon bagi 

Wajib Pajak dalam negeri dan BUT 

15 s.d.a 

3b. bunga dari Obligasi dengan kupon bagi 

Wajib Pajak LN Non BUT seusai P3B 

20 s.d.a 
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3c. diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi 

Wajib Pajak dalam negeri dan BUT 

15 s.d.a 

3d. Diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi 

Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B 

20 s.d.a 

3e. diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi 

Wajib Pajak dalam negeri dan BUT 

15 s.d.a 

3f. diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi 

Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B 

20 s.d.a 

3g. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang 

diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak 

reksadana yang terdaftar pada Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan untuk tahun 2009 s.d 2010 

0 s.d.a 

3h. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang 

diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak 

reksadana yang terdaftar pada Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan untuk tahun 2011 s.d. tahun 

2013 

5 s.d.a 

3i. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang 

diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak 

reksadana yang terdaftar pada Badan 

15 s.d.a 
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Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan untuk tahun 2014 dst 

4 Deviden yang diterima/diperoleh Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

10 Pasal 17 (2c)  dan 

Pasal 4 (2) UU PPh 

5 hadiah undian 25 Pasal 4 (2) b UU 

PPh  Jo  PP No. 132 

Tahun 2000 

6 transaksi derivatif berupa kontrak 

berjangka yang diperdagangkan di bursa 

2.5 Pasal 4 (2) c UU 

PPh  jo PP Nomor 

17 Tahun 2009 

7a Transaksi penjualan saham pendiri 0.5 PP Nomor 14 

Tahun 1997 Jo 

KMK 

282/KMK.04/1997 

Jo SE –

15/PJ.42/1997 dan 

SE 06/PJ.4/1997 

7b Transaksi penjualan bukan saham pendiri 0.1 s.d.a. 

8 Jasa Konstruksi  Pasal 4 (2) c UU 

PPh Jo PP No. 51 

Tahun 2008 Jo PP 

No. 40 Tahun 2009 
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8a. Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi kecil 2 s.d.a. 

8b. Pelaksana Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi 4 s.d.a. 

8c. Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi 

sedang dan besar 

3 s.d.a. 

8d. Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi  

oleh penyedia Jasa Konstruksi  

bersertifikasi usaha 

4 s.d.a. 

8e. Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi 

oleh penyedia Jasa Konstruksi  tanpa 

bersertifikasi usaha 

6 s.d.a. 

9 Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10 Peraturan 

Pemerintah Nomor

29 Tahun 1996 jo 

PP No. 05 Tahun 

2002 

10a. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan 

Hak atas Tanah dan/atau bangunan 

(termasuk usaha real estate) 

5 Pasal 4 (2) d UU 

PPh Jo PP No. 71 

Thn 2008 

10b. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah 

Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang 

usaha pokoknya melakukan Pengalihan 

Hak atas Tanah dan/atau bangunan 

1 s.d.a. 
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11 transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura 

0.1 PP Nomor 4 Tahun

1995 

  

2.7.2 Tarif Penghasilan Final Yang Harus dipotong Atas Pengguna Jasa 

Konstruksi 

Besarnya pajak penghasilan yang terhutang dan harus dipotong oleh 

pengguna jasa adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Tarif Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi 

 

No. Jenis Kegiatan Tarif Pajak  

1. Perencanaan dan Pengawasan atas jasa 

konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha  

4 % dari jumlah bruto 

2. Kegiatan Pelaksanaan jasa konstruksi yang 

dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang 

memiliki kualifikasi usaha kecil  

2 % dari jumlah bruto 

 

3. Pelaksana jasa kontruksi yang dilakukan oleh 

penyedian jasa konstruksi yang memiliki 

kualifikasi usaha 

3% dari jumlah bruto 

Sumber : (PP Nomor 51 Tahun 2008) 
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 Bagi pengusaha jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikat jasa 

konstruksi, maka besarnya PPh final yang terutang adalah : 

Tabel 2.3 

Tarif Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi yang Tidak Bersertifikat 

No. Jenis Kegiatan Tarif Pajak 

1. Perencanaan dan Pengawasan konstruksi 

yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak 

memiliki kualifikasi usaha 

6% dari jumlah Bruto 

2. Kegiatan Pelaksana jasa konstruksi yang 

dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak 

memiliki kualifikasi usaha 

4% dari jumlah Bruto 

Sumber : (PP Nomor 51 tahun 2008 ) 

 Imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi adalah jumlah imbalan yang 

dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material / 

barang atas kegiatan tersebut. 

2.8  Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan 

2.8.1  Saat Terutang 

Saat terutang pajak penghasilan final atas jasa kontruksi terjadi pada saat 

pembayaran atau diterimanya pembayaran (cash basis) bukan pada saat terjadinya 

piutang. 
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2.8.2 Penyetoran dan pelaporan 

a. Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, 

penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 

bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 

b. Untuk pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor 

Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan 

pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh 

Pasal 4 ayat(2). 

c. Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka 

yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau 

Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan 

pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak (SSP). 

d. Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-

lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau 

terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2). 

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak 

bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, 

penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh penyedia jasa dari usaha jasa 
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kontruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum undang-undang pajak 

penghasilan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa 

kontruksi termasuk  dalam  perhitungan nilai konrak jasa kontruksi yang 

dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Penyedia jasa kontruksi wajib 

melakukan pencatatan terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha jasa kontsruksi.  
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