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1. Produk Hasil Bumi -> Fasilitas PPN 

BKP Strategis yang dibebaskan dari PPN (Pasal 1 PP 31 TAHUN 2007) 

 barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, 

tidak termasuk suku cadang, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang 

Kena Pajak. PKP yang mengimpor dan/atau menerima penyerahannya diwajibkan mempunyai SKB. 

(Pasal 5 ayat (1) PMK-31/PMK.03/2008). Tatacara permohonan SKB PPN untuk barang modal 

terdapat pada Lampiran I KEP-234/PJ/2003. 

 makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas 

dan ikan. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima 

penyerahannyatidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008) 

 barang hasil pertanian. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di 

bidang: (Pasal 1 ayat (2) PP 31 TAHUN 2007) 

1. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (sejak 22 Juli 2014, sudahtidak lagimasuk ke dalam 

kategori BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan PPN). Berdasarkan Putusan MA 

nomor 70P/HUM/2013, maka implikasi perpajakannya adalah: (Butir E angka 2 SE-24/PJ/2014) 

a. Barang hasil pertanian berupa buah-buahan dan sayur-sayuran sebagaimana ditetapkan 

dalam Lampiran PP 31 TAHUN 2007termasuk barang yang tidak dikenakan PPN (Bukan 

Barang Kena Pajak) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 

sehingga atas penyerahan, impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN (perincian jenis 

barang terlampir di lampiran SE-24/PJ/2014). 

b. Barang hasil pertanian lain yang tidak ditetapkan dalam Lampiran PP 31 TAHUN 2007, 

yaitu beras, gabah, jagung, sagu dan kedelai adalah barang yang tidak dikenakan PPN 

(Bukan Barang Kena Pajak) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN Nomor 42 TAHUN 

2009sehingga atas penyerahan, impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN (perincian 

jenis barang terlampir di lampiran SE-24/PJ/2014) 

c. Barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, 

tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 31 TAHUN 

2007yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN 

sehingga atas penyerahan dan impornya dikenai PPN dengan tarif 10%, sedangkan atas 

ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0% (perincian jenis barang terlampir di lampiran SE-

24/PJ/2014)  

 Sehubungan dengan hal ini, maka Pengusaha (orang pribadi maupun badan) yang 

melakukan penyerahan barang hasil pertanian tersebut wajib memungut PPN d`an untuk 

http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=9ca90593821a015f234e9a8195ae5582
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=133fb38e53d861f95008113cca0fefbe
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/att/KEP-234%202003.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/att/KEP-234%202003.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/att/KEP-234%202003.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=133fb38e53d861f95008113cca0fefbe
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=9ca90593821a015f234e9a8195ae5582
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=9ca90593821a015f234e9a8195ae5582
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=9ca90593821a015f234e9a8195ae5582
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=9ca90593821a015f234e9a8195ae5582
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=9ca90593821a015f234e9a8195ae5582
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=9ca90593821a015f234e9a8195ae5582
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view_lampiran.php?id=8f646834ef1adefaef52d74d5ea8329d&hal=1&file=Lampiran_SE_24_PJ_2014.pdf


                                      Komunitas PajakMania 

itu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha yang termasuk 

pengusaha kecil dengan omzet sampai dengan Rp. 4,8 milyar per tahun sebagaimana 

diatur dalam PMK-197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK-68/PMK.03/2010 

tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN. 

2. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran (daftar jenis barangnya ada 

di lampiran PP 7 TAHUN 2007 bagian IV) ; atau 

3. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya (daftar jenis barangnya ada di lampiran PP 7 

TAHUN 2007 bagian VI) (Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima 

penyerahannyatidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-

31/PMK.03/2008)),  

yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang 

diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih 

lanjut. 

 bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, 

atau perikanan. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima 

penyerahannyatidak diwajibkan mempunyai SKB PPN. (Pasal 5 ayat (2) PMK-31/PMK.03/2008) 

 listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt.  

 Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) dengan kriteria tertentu (PMK-269/PMK.010/2015). 

 

2. Transaksi Konsinyasi -> Definisi Penyerahan 

 penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan Barang 

Kena Pajak. (Pasal 1A huruf g UU Nomor 42 TAHUN 2009) 

 Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu BKP yang 

bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa 

Pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut. (penjelasan Pasal 1A huruf g UU Nomor 

42 TAHUN 2009) 

 Sebaliknya, jika BKP titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada 

pemilik BKP, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan` ketentuan mengenai 

pengembalian BKP (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Undang-undang ini. (penjelasan 

Pasal 1A huruf g UU Nomor 42 TAHUN 2009) 

 

3. Penulisan Kode Transaksi dalam Faktur Pajak -> Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak 

 Selain tentang arti dan definisi kode, perhatikan juga kedudukan antar kode yang lebih 

diprioritaskan dibanding kode yang lainnya. Misalnya, kode 02 dan 03 lebih proritas dibandingkan 

dengan kode 09. 

 01: digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPN-

nya terutang dan dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. 

 02: digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN bendahara pemerintah 

yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah.  

 03: digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN lainnya (selain 

bendahara pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain bendahara 

pemerintah). 

 04: digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya 

dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.  

 05: tidak digunakan. 
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 06: digunakan untuk penyerahan lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan 

penyerahan BKP dan/atau JKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN. 

 07: digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut 

atau Ditanggung Pemerintah (DTP). 

 08: digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari 

pengenaan PPN. 

 09: digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16 D yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang 

melakukan penyerahan BKP. 

 

4. Konten informasi dalam Faktur Pajak -> Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak 

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: (Pasal 9 ayat (1) PMK-151/PMK.03/2013)  

 nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; 

 nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Alamat harus diisi sesuai dengan alamat 

yang sebenarnya atau sesungguhnya (Pasal 6 ayat (3) PER-24/PJ/2012). Dalam hal alamat PKP yang 

sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau 

Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke KPP tempat PKP dikukuhkan untuk 

meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya (Pasal 6 ayat (4) PER- 24/PJ/2012). 

 jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; 

 PPN yang dipungut; 

 Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; 

 kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 

 nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Untuk Faktur Pajak berbentuk 

elektronik, tanda tangan berupa Tanda Tangan Elektronik. (Pasal 9 ayat (2) PMK-151/PMK.03/2013) 

 Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain 

keterangan di atas (Pasal 6 ayat (6) PER-24/PJ/2012)  

 Dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan ini, PN yang tercantum dalam Faktur Pajak 

merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh PKP. (Pasal 9 ayat (5) PMK-

151/PMK.03/2013) 

 

Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau 

pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. (Pasal 6 ayat (1) PER-24/PJ/2012) 

 

Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan bahwa FP  wajib diisi secara 

lengkap, jelas, dan benar, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (Pasal 10 ayat (2) PMK- 

151/PMK.03/2013) 

 

5. Faktur Pajak Digunggung -> Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak 

PKP Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut : (Pasal 20 ayat (2) PP 1 TAHUN 

2012) 
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 melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu 

tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. 

 dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului 

dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan 

 pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan 

penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena 

Pajak yang dibelinya. 

 

Termasuk dalam pengertian Pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut: (Pasal 20 ayat 

(3) PP 1 TAHUN 2012) 

 melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung 

mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; 

 dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, 

pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan 

 pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai. 

 

Dengan Ketentuan paling sedikit harus memuat keterangan: (dengan ketentuan harus diisi dengan 

lengkap, jelas, dan benar)  

 nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP; 

 jenis BKP yang diserahkan; 

 jumlah Harga Jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah; 

 PPnBM yang dipungut; dan 

 kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak (Kode dan nomor seri Faktur Pajak dapat 

berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE).  

 

Sejak 1 Januari 2011, FP yang dibuat oleh PKP PE ini dilaporkan di SPT Masa PPN 1111 AB di kolom I.B.2 

(Penyerahan Dalam Negeri dengan FP yang digunggung) 

 

6. Pembuatan Dokumen Retur -> Nota Retur 

Referensi Dasar Hukum: 

 Pasal 5A UU PPN No.42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) 

 KMK 596/KMK.04/1994  (berlaku mulai 1 Januari 1995 sampai 31 Maret 2010) tentang Tata Cara 

Pengurangan PPN dan PPnBM untuk BKP yang Dikembalikan  

 PMK 65/PMK.03/2010(berlaku mulai 1 April 2010) tentang Tata Cara Pengurangan PPN dan PPnBM 

untuk BKP yang Dikembalikan dan PPN atas JKP yang dibatalkan 

 SE-131/PJ/2010 tentang penegasan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang FP atas 

penyerahannya tidak mencantumkan identitas pembeli atau penerima jasa 

 

Penjelasan terkait: 

 Pengembalian BKP adalah pengembalian BKP baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pembelian 

BKP. (Pasal 1 angka 10 PMK-65/PMK.03/2010) 

 Pengembalian BKP dianggap tidak terjadi dalam hal BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP 

yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya. (Pasal 2 ayat (3) PMK-

65/PMK.03/2010) 
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 Saat Pengembalian BKP adalah saat BKP tersebut dikembalikan oleh Pembeli. (Pasal 3 ayat (1) PMK-

65/PMK.03/2010) 

 Pembatalan JKP adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan 

oleh pihak penerima JKP. (Pasal 1 angka 11 PMK-65/PMK.03/2010) 

 

Pengembalian BKP dianggap tidak terjadi dalam hal: (Pasal 4 ayat (8) PMK-65/PMK.03/2010) 

 nota retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 

(2) PMK-65/PMK.03/2010; 

 nota retur tidak dibuat pada saat BKP tersebut dikembalikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) PMK-65/PMK.03/2010; atau 

 nota retur tidak disampaikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) PMK-65/PMK.03/2010. 

 

Pembatalan JKP dianggap tidak terjadi dalam hal: (Pasal 5 ayat (8) PMK-65/PMK.03/2010) 

 nota pembatalan tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 5 ayat (2) PMK-65/PMK.03/2010; 

 nota pembatalan tidak dibuat pada saat Jasa Kena Pajak dibatalkan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) PMK-65/PMK.03/2010; atau 

 nota pembatalan tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) PMK-

65/PMK.03/2010. 

 

7. Kegiatan Membangun Sendiri 

 Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaan oleh OP atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan 

pihak lain. (Pasal 2 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012)  

 Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) PMK-163/PMK.03/2012 berupa satu atau 

lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah 

dan/atau perairan dengan kriteria: (Pasal 2 ayat (4) PMK-163/PMK.03/2012)  

1. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau 

baja; 

2. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan 

3. luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi 

 Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan 

kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. 

(Pasal 4 ayat (2) PMK-163/PMK.03/2012) 

 Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan 

melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN, 

dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan PKP. (Huruf A angka 3 SE-53/PJ/2012) 

 Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan 

sampai dengan bangunan selesai. (Pasal 4 ayat (1) PMK-163/PMK.03/2012) 

 Tarif  PPN = 10 % XDPP. 

 DPP = 20% X jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun 

bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. (Pasal 3 ayat (2) PMK-163/PMK.03/2012) 

 Sehingga PPN = 10 % X 20% X jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk 

membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. (Pasal 3 PMK-163/PMK.03/2012) 
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8. Kawasan Bebas 

 Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau 

bandar udara yang ditunjuk.  (Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 10 TAHUN 2012)  

 Pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk ini merupakan pelabuhan atau bandar udara yang telah 

mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan dan telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan 

Pabean. (Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 10 TAHUN 2012) 

 Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh 

pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.  (Pasal 3 ayat (1) PP 

Nomor 10 TAHUN 2012) 

 Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 4 ayat 

(1) PP Nomor 10 TAHUN 2012) 

 Penyerahan barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 4 ayat (2) PP 

Nomor 10 TAHUN 2012) 

 Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, sepanjang 

menyangkut pemberian fasilitas tidak dipungut PPN, pengawasan dan pengadministrasiannya 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 10 TAHUN 2012) 

 
 

9. Restitusi PPN 

 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.(Pasal 2 ayat (1) PMK-72/PMK.03/2010) 
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 PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak (restitusi) pada akhir tahun 

buku. Bagi PKP Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, 

pengertian tahun buku adalah tahun kalender. (Pasal 2 ayat (3) dan (5) PMK-72/PMK.03/2010) 

 PKP dapat mengajukan permohonan Restitusi pada setiap masa pajak (Pasal 2 ayat (4) PMK-

72/PMK.03/2010) dan Pasal 9 ayat (4b) UU PPN) 

a. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud; 

b. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN 

c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut; 

d. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud; 

e. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atau 

f. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) UU PPN. 

(Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, 

Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan) 

 permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh: (Pasal 4 ayat (2) PMK-

72/PMK.03/2010) 

a. PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP (WP Patuh).  

b. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP 

c. PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN. 

 Penelitian oleh DJP dilakukan terhadap:  (Pasal 6 huruf c PMK-72/PMK.03/2010 dan Pasal 3 PER-

63/PJ/2010) 

a. kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf 

e Undang-Undang PPN; 

b. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya; 

c. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan 

d. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. 

 Direktur Jenderal Pajak (untuk PKP beresiko rendah Kepala KPP) setelah melakukan penelitian atas 

permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh PKP, harus menerbitkan Surat 

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 1 bulan sejak saat 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pajak. (Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) PMK-

72/PMK.03/2010 dan Pasal 4 PER-63/PJ/2010) 

 Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh 

PKP selain:  

a. PKP Kriteria tertentu (Pasal 17 C UU KUP), 

b. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17 D UU KUP), 

c. PKP Resiko rendah (Pasal 9 ayat 4C UU PPN). 

 Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan 

Pajak harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan 

Pajak diterima. Jangka waktu 12 bulan ini tidak berlaku dalam hal terhadap PKP sedang 

dilakukanpemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. (Pasal 8 PMK-

72/PMK.03/2010) 

 

10. Fasilitas PPN Dibebaskan 

a. BKP Strategis (Pasal 1 PP 81 TAHUN 2015)  

Atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan PPN: 
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 Mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang 

maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP 

yang menghasilkan BKP tersebut, tidak termasuk suku cadang. Pemberian fasilitas ini 

menggunakan SKB PPN untuk setiap kali impor dan/atau penyerahan. (Pasal 3 ayat (1) PMK-

268/PMK.03/2015) 

 Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan 

maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 81 TAHUN 2015;  

 Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;  

 Ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah 

mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pertanian;  

 Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau 

perikanan;  

 Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;  

 Pakan ikan;  

 Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan 

dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pertanian;  

 Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak 

batangan.  

Atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan PPN: 

 unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau 

pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

a. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak 

melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); 

b. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

c. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan 

tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang rumah susun; dan 

d. batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan penghasilan bagi 

orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

 listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper.  

 

b. BKP dan atau JKP Tertentu Bebas PPN 

No. BKP yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN (Pasal 1 PP 38 TAHUN 

2003) dan (Pasal 1 KMK-370/KMK.03/2003) 

Metode Pembebasan 

1. impor senjata, Amunisi, alat angkutan di air (termasuk di 

dalamnya kapal perang), alat angkutan di bawah air (termasuk di 

dalamnya kapal perang), alat angkutan di udara (termasuk di 

dalamnya pesawat tempur), alat angkutan di darat (termasuk di 

Departemen Pertahanan 

atau TNI atau POLRI atau 

pihak lain yang ditunjuk oleh 

Departemen Pertahanan 
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dalamnya kendaraan angkutan pasukan TNI atau Polri), 

kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan 

khusus lainnya serta suku cadangnya yang dilakukan 

olehDepartemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau pihak lain 

yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau POLRI atau TNI. 

atau POLRI atau TNI yang 

melakukan impor wajib 

mempunyai SKB PPN (Pasal 2 

ayat (3) dan (4) KMK-

370/KMK.03/2003) 

2. penyerahan senjata, Amunisi, alat angkutan di air (termasuk di 

dalamnya kapal perang), alat angkutan di bawah air (termasuk di 

dalamnya kapal perang), alat angkutan di udara (termasuk di 

dalamnya pesawat tempur), alat angkutan di darat (termasuk di 

dalamnya kendaraan angkutan pasukan TNI atau Polri), 

kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan 

khusus lainnya serta suku cadangnya kepada Departemen 

Pertahanan atau TNI atau POLRI. 

Departemen Pertahanan 

atau TNI atau POLRI yang 

menerima penyerahan wajib 

mempunyai SKB PPN (Pasal 2 

ayat (3) dan (4) KMK-

370/KMK.03/2003) 

3. impor atau penyerahan Komponen atau bahan yang belum di 

buat dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata 

dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau TNI 

atau POLRI kepada PT (PERSERO) PINDAD 

PT (PERSERO) PINDAD wajib 

mempunyai SKB PPN (Pasal 3 

ayat (3) KMK-

370/KMK.03/2003) 

4. impor atau penyerahan Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan 

Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 

orang atau badan yang 

melakukan impor atau 

menerima penyerahan wajib 

mempunyai SKB PPN (Pasal 4 

KMK-370/KMK.03/2003) 

5. impor atau penyerahan Buku-buku Pelajaran umum, kitab suci 

dan buku-buku pelajaran agama 

tidak diwajibkan mempunyai 

SKB kecuali untuk Buku-buku 

yang masih memerlukan 

pengesahan (Pasal 5 KMK-

370/KMK.03/2003) 

10. impor Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh 

Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas 

dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang 

dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional (Pasal 1 KMK-

370/KMK.03/2003) yang dilakukan oleh departemen Pertahanan 

atau TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan 

atau TNI 

pihak yang ditunjuk oleh PT 

(PERSERO) Kereta api 

Indonesia wajib mempunyai 

SKB PPN (Pasal 10 ayat (3) 

dan (4) KMK-

370/KMK.03/2003) 

11. penyerahan Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan 

oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data 

batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang 

dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional (Pasal 1 KMK-

370/KMK.03/2003) kepada departemen Pertahanan atau TNI  

departemen Pertahanan 

atau TNI  wajib mempunyai 

SKB PPN (Pasal 10 ayat (3) 

KMK-370/KMK.03/2003) 

12. penyerahan rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, 

Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama mahasiswa dan 

Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang batasannya ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan 

Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Pasal 1 KMK-

tidak diwajibkan mempunyai 

SKB (Pasal 11 ayat (3) KMK-

370/KMK.03/2003) 
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370/KMK.03/2003) 

 

 

JKP Tertentu yang PPN nya dibebaskan adalah: (Pasal 1 angka 2 KMK-370/KMK.03/2003) 

 Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan Rumah Sederhana , Rumah 

Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama mahasiswa dan Pelajar Serta 

Perumahan Lainnya Yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar 

pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan pembangunan tempat yang 

semata-mata untuk keperluan ibadah 

 Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana 

 Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka 

penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung 

pertahanan nasional 

c. Atas penyerahan air bersih oleh pengusaha dibebaskan dari Pengenaan PPN (Pasal 2 PP 40 TAHUN 

2015) 

Air bersih ini terdiri atas: (Pasal 3 PP 40 TAHUN 2015)  

 Air bersih yang belum siap untuk diminum; dan/atau 

 Air bersih yang sudah siap untuk diminum, tidak termasuk air minum dalam kemasan. 

d. Penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan 

angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri dibebaskan dari pengenaan PPN. 

(Pasal 2 ayat (1) PP 74 TAHUN 2015) 

e. Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan 

angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri dibebaskan dari pengenaan 

PPN (PP 28 TAHUN 2009) 

f. Atas impor BKP oleh atau atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada: Perwakilan Negara Asing serta 

Pejabat Perwakilan Negara Asing danBadan Internasional serta Pejabat Badan 

Internasional,dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM(PP 47 TAHUN 2013) 

 

11. Entry Data Dokumen Lain 

 
 masuk ke menu pajak masukan dokumen lain, 

 Jika reject setelah mengisi data diatas,   

 Yang harus dilakukan PKP hanya menambahkan keterangan berupa “#KodeKPPBC” setelah nomor 

PIB pada saat melakukan input Dokumen Lain Pajak Masukan dalam aplikasi e-Faktur. 

 

http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=f8c1f23d6a8d8d7904fc0ea8e066b3bb
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=f8c1f23d6a8d8d7904fc0ea8e066b3bb
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=b069f422014bef78e113594795f58b71
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=b069f422014bef78e113594795f58b71
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=b069f422014bef78e113594795f58b71
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=b069f422014bef78e113594795f58b71
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=234e0da3190b84be38761dd88d5bbd80
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=0cbff6dd75df1f43e3abae409ed8a9fd
http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id=60dfd04289ecf518443e02289a0cd633
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Pemberlakuan dokumen impor yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak akan diterapkan 

mulai 2 September 2019. Pemberlakuan ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak (PER-

13). 

PER-13 mengatur antara lain mengenai persyaratan PIB yang kedudukannya dipersamakan dengan 

Faktur Pajak dan PIB yang PPN-nya dapat dikreditkan. Untuk memastikan bahwa PIB yang diinput PKP 

telah memenuhi persyaratan tersebut perlu dilakukan validasi PIB pada aplikasi e-Faktur. 

Dalam input data PIB itu, PKP Importir tidak perlu melakukan pemutakhiran aplikasi e-Faktur. Yang harus 

dilakukan PKP hanya menambahkan keterangan berupa “#KodeKPPBC” setelah nomor PIB pada saat 

melakukan input Dokumen Lain Pajak Masukan dalam aplikasi e-Faktur. 

 

1. PIB yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah: 

a. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang 

dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan 

identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP; dan 

b. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang 

dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, 

atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik 

barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor 

oleh DJBC. 

2. PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi: 

a. Pemberitahuan Impor Barang; 

b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus; 

c. Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Customs 

Declaration); 

d. Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; 

e. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor (KITE); 

f. Pemberitahuan Impor Barang dan Tempat Penimbunan Berikat; 

g. surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman; dan 

h. PIB Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

3. PPN yang tercantum di dalam PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikreditkan sepanjang: 

a. Mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara; dan 

b. telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah 

dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. 

 

4. Pengisian Kolom Nomor pada Formulir 1111 B1 

Diisi dengan Nomor yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 

dengan Faktur Pajak. 

 Untuk PIB, kolom ini diisi dengan Nomor yang tercantum dalam PIB ditambah dengan tanda 

tagar (#) diikuti dengan Kode KPPBC tanpa spasi. 

Contoh: Nomor dokumen PIB 000100 dengan Kode KPPBC 020300 maka pada nomor dokumen 

tertentu diisi 000100#020300. 
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 Untuk SSP, kolom ini diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara 

Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. 

Contoh: NTPN 0802060711110609 maka pada nomor dokumen tertentu diisi 

0802060711110609. 

5. Pengisian Kolom Tanggal pada Formulir 1111 B1 

Diisi dengan tanggal yang tercantum dalam SSP, dengan format dd-mm-yyyy. 

Untuk impor BKP, kolom ini diisi dengan tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP 

tersebut. 

Contoh: Tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP adalah 11 Juli 2019 maka tanggal 

dokumen tertentu diisi 11-07-2019 

6. Tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mulai berlaku sejak tanggal 2 

September 2019. 

7. Tata cara pengisian SPT Masa PPN 1111 selain dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengikuti 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara 

Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). 

8. Daftar Permasalahan Pada Saat Validasi PIB 

KODE EROR KETERANGAN SOLUSI 

  
ETAX-API-50032 

Format Penulisan Nomor PIB tidak valid. 
Seharusnya (NOPIB#KODEKANTORBC). 

Periksa inputan nomor dokumen pada aplikasi. 

ETAX-API-50030 
Data tidak ditemukan, silahan cek ke portal BC 
dengan alamat customer.beacukai.go.id atau 
telp ke help desk Bravo Beacukai 1500225. 

Pastikan nomor dokumen, tanggal NTPN, sudah 
diinput dengan benar. 

ETAX-API-50005 
Nilai PPN tidak sesuai dengan data PIB dari 
DJBC. 

Periksa inputan nilai PPN pada aplikasi sesuai 
dengan nilai yang ada pada dokumen impor. 

ETAX-API-50035 
Untuk Pengkreditan Dokumen SPTNP dan 
SPKTNP dapat menggunakan menu SSP. 

Pada aplikasi ubah opsi dokumen transaksi “PIB 
dan SSP” menjadi “Surat Setoran Pajak” dan 
gunakan nomor NTPN. 

ETAX-API-50031 Data Pembayaran Tidak Ditemukan. 
Pastikan bahwa inputan nomor NTPN sudah 
benar. 

ETAX-API-50034 

  
- Kode Akun Pajak tidak sesuai 
- Kode Jenis Setoran tidak sesuai 
  

NTPN yang diinput harus atas pembayaran PPN 
impor/dalam negeri (FTZ). 

ETAX-API-50011 
Tanggal SSP tidak sesuai dengan data 
pembayaran. 

Periksa kembali inputan tanggal SSP sesuai 
dengan nilai yang ada pada dokumen SSP. 

ETAX-API-50005 
Nilai PPN tidak sesuai dengan data 
pembayaran. 

Periksa inputan nilai PPN pada aplikasi sesuai 
dengan nilai yang ada pada dokumen SSP. 

ETAX-API-50030 

Data SPTNP atau SPKTNP tidak ditemukan, 
silahan cek ke portal BC dengan alamat 
customer.beacukai.go.id atau telp ke help 
desk Bravo Beacukai 1500225. 

Pastikan bahwa NTPN yang digunakan adalah 
atas dokumen NOTUL atau Hasil Audit dan 
datanya sudah ada di BC. 

ETAX-API-50035 
Untuk Pengkreditan Dokumen selain SPTNP 
dan SPKTNP dapat menggunakan menu PIB 

Pada aplikasi ubah opsi dokumen transaksi 
“Surat Setoran Pajak” menjadi “PIB dan SSP” 
dan gunakan nomor dokumen impor. 

 

Roundtable Discussion PajakMania Batch 2 

akan dilaksanakan pada awal November 2019. 

Pendaftaran dan informasi hubungi Julia 0821-1100-3294. 

See you….. ^_^ 


