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KATA PENGANTAR
MENTERI KEUANGAN

P

emerintah terus menggulirkan berbagai kebijakan untuk memajukan
perekonomian, mendorong kemudahan berusaha, meningkatkan
investasi, mendorong industri dalam negeri dan ekspor, serta
mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan belanja perpajakan (tax

expenditure), atau kebijakan fasilitas pengurangan kewajiban perpajakan yang
diberikan kepada dunia usaha sehingga dapat disamakan seperti “belanja negara”
merupakan salah satu upaya dalam mendukung tujuan-tujuan tersebut.
Saya menyambut baik terbitnya Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017 (Tax
Expenditure Report 2016-2017) ini yang merupakan Laporan Belanja Perpajakan
pertama dalam sejarah perpajakan Indonesia. Laporan ini merupakan upaya
pertama dalam mengidentifikasi dan melaporkan kebijakan Pemerintah yang
berupa insentif-insentif perpajakan maupun perlakuan perpajakan yang sifatnya
relaksasi bagi dunia usaha atau wajib pajak. Nilai belanja perpajakan yang ada
dalam laporan ini menggambarkan besaran insentif dan fasilitas yang diberikan
Pemerintah melalui aturan yang berbeda dari aturan umum perpajakan. Hal ini
ditujukan untuk mendorong investasi maupun mendukung sektor-sektor dalam
perekonomian Indonesia.
Laporan Belanja Perpajakan ini sangat penting sebagai bagian dari akuntabilitas
publik terhadap instrumen kebijakan perpajakan. Langkah awal akan diikuti
dengan evaluasi atas efektivitas pemberian insentif tersebut dan bagaimana
kinerja dari dunia usaha setelah mendapatkan fasilitas perpajakan tersebut.
Tentunya pada akhirnya dengan adanya transparansi dan akuntabilitas
serta evaluasi efektivitas kebijakan ini, akan dilakukan langkah-langkah

v

penyempurnaan terhadap rancangan kebijakan perpajakan ke depan. Laporan
ini juga merupakan wujud transparansi yang dilakukan Pemerintah dalam
kerangka fiskal yang ditujukan bagi stakeholders dan masyarakat secara luas
agar dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif.
Dengan terbitnya laporan ini, saya berharap seluruh pihak dapat
memanfaatkan informasi yang terdapat dalam laporan ini dengan sebaikbaiknya dan semakin mendorong transparansi informasi kepada publik dalam
seluruh aspek pemerintahan yang relevan.

Jakarta, Agustus 2018
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Sri Mulyani Indrawati
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UCAPAN TERIMA KASIH
KEPALA BKF

P

enerbitan Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) pada
Agustus 2018 merupakan prioritas Pemerintah sejalan dengan tuntutan
transparansi fiskal. Laporan Belanja Perpajakan mencakup jenis pajak
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, yaitu Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh),
serta Bea Masuk dan Cukai. Pada terbitan pertama ini, laporan menyajikan
perhitungan belanja perpajakan Indonesia untuk tahun 2016 dan 2017, dengan
estimasi belanja perpajakan sebesar Rp. 154,7 triliun (2017) dan Rp. 143,6 triliun
(2016). Untuk menjaga kesinambungan transparansi fiskal di Indonesia, laporan
belanja perpajakan akan diterbitkan setiap tahun.
Keberhasilan penerbitan laporan ini tidak terlepas dari dukungan Menteri
Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya saya sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atas masukan dan data yang digunakan dalam laporan
ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prospera, khususnya Rubino
Sugana, Raksaka Mahi, Muhammad Halley Yudhistira, Bede Moore, dan Brian
Thomas, serta Bank Dunia khususnya Jaffar Al-Rikabi sebagai mitra diskusi
dalam penyusunan laporan ini.
Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun dari Badan
Kebijakan Fiskal atas dedikasi waktu, tenaga dan pemikiran dalam penyusunan
laporan ini.
Jakarta, Agustus 2018
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Suahasil Nazara
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RINGKASAN EKSEKUTIF

P

enerbitan Laporan Belanja Perpajakan atau Tax Expenditure Report
pada Agustus 2018 menjadi prioritas Pemerintah sejalan dengan
tuntutan transparansi fiskal. Hal ini seiring dengan praktik yang
lazim dilakukan oleh banyak negara di dunia. Belanja perpajakan (tax

expenditure) dapat dipahami sebagai penerimaan perpajakan yang hilang atau
berkurang sebagai akibat dari adanya ketentuan khusus yang berbeda atau
deviasi dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system) kepada
subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu. Terdapat sejumlah kriteria
yang harus dipenuhi agar suatu ketentuan khusus yang berbeda dari benchmark
dapat dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Dengan demikian, penentuan
kriteria tax benchmark menjadi hal yang krusial dan setiap negara memiliki
justifikasi dalam penetapannya.
Laporan Belanja Perpajakan mencakup jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah
Pusat, yaitu (i) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPN dan PPnBM); (ii) Pajak Penghasilan (PPh); serta (iii) Bea Masuk dan
Cukai (BMC). Adapun metode yang digunakan untuk mengestimasi besaran
belanja perpajakan adalah revenue forgone method, yaitu dengan menghitung
selisih antara potensi penerimaan pajak yang diperoleh tanpa adanya belanja
perpajakan dengan penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja
perpajakan.
Laporan ini merupakan dokumen pertama yang menyajikan perhitungan
belanja perpajakan Indonesia untuk tahun 2016 dan 2017. Hasil estimasi belanja
perpajakan tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp143,6 triliun dan
Rp154,7 triliun. Pada tahun 2017, estimasi belanja perpajakan tersebut sebesar
1,14 persen dari PDB. Jika dilihat berdasarkan tujuannya, maka estimasi
belanja perpajakan tahun 2017 yang terbesar hingga terkecil adalah untuk (i)
meningkatkan kesejahteraan umum, (ii) melindungi UMKM, (iii) mendukung
dunia bisnis, dan (iv) mendorong investasi. Adapun jika dilihat dari sektor yang

ix

memanfaatkan, tidak ada sektor tertentu yang menikmati fasilitas belanja
perpajakan. Namun pengusaha kecil memang menikmati sebagian besar
fasilitas tersebut.
Terdapat beberapa keterbatasan (caveats) dalam mengestimasi besaran belanja
perpajakan yang merupakan konsekuensi penggunaan revenue forgone method.
Salah satunya adalah estimasi bersifat statis, atau berarti penghitungan
belanja perpajakan mengasumsikan penurunan penerimaan pajak hanya
disebabkan kebijakan khusus di bidang perpajakan. Perhitungan dilakukan
dengan tidak memasukkan faktor perubahan perilaku (behavioral response)
dari pembayar pajak, tidak memperhitungkan dampak ekonomi, serta tidak
mempertimbangkan adanya kebijakan lanjutan Pemerintah sebagai respon atas
penghapusan suatu ketentuan.

x

BAB 1

PENDAHULUAN

L

aporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) Tahun 2016-2017
yang dirilis Kementerian Keuangan pada Agustus 2018 merupakan
dokumen pertama yang disusun dalam rangka menyediakan
informasi terkait besarnya penerimaan pajak yang tidak terkumpul

akibat adanya kebijakan khusus. Laporan ini dimulai dengan definisi yang
komprehensif mengenai belanja perpajakan serta perannya dalam sistem
perpajakan dan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, dokumen ini diharapkan
dapat menjadi referensi baik bagi publik mengenai kebijakan belanja perpajakan
terkini maupun bagi pengambilan kebijakan perpajakan di masa datang.
Sebagai dokumen belanja perpajakan yang pertama, estimasi besaran belanja
perpajakan dalam laporan ini dihitung untuk tahun anggaran 2016 dan 2017.
Ke depannya, dokumen yang disusun bersama-sama oleh Badan Kebijakan
Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai ini
akan disusun dan dipublikasikan secara berkala setiap tahunnya. Untuk itu
diperlukan sinergi yang lebih kuat untuk menjamin kualitas data dan hasil
estimasi serta kesinambungan dan konsistensi pelaporan. Sinergi ini difokuskan
pada beberapa hal, antara lain penyediaan data yang akurat dan tepat waktu.
Laporan ini diterbitkan sebagai dokumen yang terpisah dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ringkasan isi laporan dicantumkan
pada Nota Keuangan dan RAPBN 2019, sebagai bentuk komitmen pelaksanaan
transparansi fiskal. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan laporan
belanja perpajakan, baik dari sisi akurasi dan kebaruan data, maupun dari sisi
cakupan aturan dan kebijakan yang dilaporkan. Oleh sebab itu, dalam setiap
penerbitan laporan, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat penyesuaian
perhitungan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, atau perubahan
asumsi dan data yang digunakan. Perubahan-perubahan tersebut akan
disampaikan secara sistematis dan transparan, untuk menjaga konsistensi
pelaporan dari tahun ke tahun.
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Sistematika pembahasan di dalam laporan ini dibagi dalam beberapa bagian
utama. Bab I berisi Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai kebijakan
belanja perpajakan. Selanjutnya, Bab II menjelaskan mengenai Definisi,
Benchmark, dan Metode Perhitungan. Pada Bab III, pembahasan difokuskan
pada interpretasi estimasi biaya dari kebijakan belanja perpajakan serta
identifikasi klausul-klausul peraturan yang terkait dengan kebijakan belanja
perpajakan.
Tabel yang berisi rangkuman mengenai setiap komponen pajak yang
memperoleh fasilitas fiskal berupa pembebasan, pengurangan pajak, atau
bentuk relaksasi lainnya, disajikan sebagai lampiran laporan ini. Informasi
yang disajikan meliputi deskripsi, landasan hukum, informasi historis dan
informasi lainnya. Tabel rangkuman tersebut akan diperbarui setiap tahun
sehingga dapat memutakhirkan wawasan publik atas penerapan kebijakan
belanja perpajakan di Indonesia.

I.1 Latar Belakang Kondisi Perekonomian dan Kebijakan
Perpajakan Indonesia
Kebijakan perpajakan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi
yang terjadi. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan maka
kebijakan perpajakan perlu diselaraskan. Sebagai contoh bahwa Pemerintah
sangat mendukung pengembangan investasi dan ekspor yang pada akhirnya
diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Seiring dengan visi Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan
menjadi negara maju sebagaimana Visi Indonesia Emas 2045, rata-rata
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 10 tahun terakhir mencapai 5,3
persen per tahun. Dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi juga terus
mengalami kenaikan, di tengah kondisi perekonomian global yang fluktuatif.
Pertumbuhan ekonomi tersebut diproyeksikan akan terus tumbuh di masa
yang akan datang. Pada tahun 2017, perekonomian Indonesia tumbuh 5,07
persen (year on year). Berlanjutnya tren positif pertumbuhan ini ditunjukkan
dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku Indonesia yang
mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp51,89 juta atau
US$3.876,8 (BPS, 2018).
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Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 – Q2-2018

Sumber: BPS (2018), diolah

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III–2017 terhadap
triwulan sebelumnya (quarter to quarter) menunjukkan kenaikan angka
yang positif, yaitu 5,06 persen (Q3-2017) dari angka 5,01 persen (Q2-2017).
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Q4-2017 yang menunjukkan angka 5,19
persen tumbuh signifikan terhadap triwulan sebelumnya (Q3-2017) yaitu
5,06 persen. Pada tahun 2018, ekonomi Indonesia triwulan I-2018 dibanding
triwulan I-2017 (year on year) tumbuh 5,06 persen. Pertumbuhan signifikan
terjadi pada triwulan II-2018 dibanding triwulan II-2017 (year on year) tumbuh
5,27 persen, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.
Positifnya perkembangan perekonomian Indonesia tidak lepas dari pengelolaan
sumber-sumber perekonomian yang kuat dan berkesinambungan. Pada lima
tahun terakhir, selain struktur konsumsi masyarakat terhadap PDB yang
mencapai kisaran 56,2 persen, mulai muncul sumber pertumbuhan baru yaitu
investasi dan ekspor. Struktur investasi dan ekspor terhadap PDB meningkat
masing-masing menuju 32,2 dan 20,4 persen pada tahun 2017. Di sisi lain,
sumber-sumber lain seperti konsumsi Pemerintah terjaga di 9,1 persen dari PDB.
Dari sisi stabilitas, kondisi makro ekonomi Indonesia juga terbilang stabil. Pada
tahun 2017, inflasi adalah sebesar 3,61 persen (year on year) dari sebesar 3,35
persen (year on year) di tahun 2015. Ekspektasi masyarakat yang terjaga, serta
kapabilitas pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter telah berhasil mendorong
stabilitas domestik.
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Keseluruhan pencapaian ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran kebijakan
fiskal yang akomodatif, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Pemerintah secara konsisten menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam
mencapai tujuan tersebut, kebijakan fiskal juga telah dijaga dengan hati-hati
(prudent) melalui pengendalian defisit anggaran sesuai amanat undang-undang.
Dari sisi pendapatan, dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal sebagai
salah satu sumber pertumbuhan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan
penerimaan perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan
perpajakan terhadap total penerimaan negara semakin meningkat baik
dilihat dari nilai nominal maupun dari persentase kontribusinya. Penerimaan
perpajakan terus mengalami pertumbuhan positif hingga 2017. Namun,
pertumbuhan tersebut tidak seiring dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang mengalami penurunan sejak tahun 2015 akibat turunnya harga
Indonesian Crude Oil Price (ICP). Kondisi tersebut menyebabkan beban kebutuhan
penerimaan pajak menjadi lebih besar berkaitan dengan upaya pemenuhan
kebutuhan belanja negara yang juga semakin meningkat setiap tahunnya.
Meskipun penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan, tetapi
dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yaitu turunnya kemampuan
pemungutan perpajakan. Hal ini tercermin dalam indikator tax ratio yang saat
ini performanya belum optimal.
Tax ratio Indonesia masih masih perlu ditingkatkan jika dibandingkan dengan
negara-negara lain (perhitungan tax ratio Indonesia hanya mencakup pajak
pusat). Pada tahun 2015, negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara
mengumpulkan penerimaan perpajakan lebih tinggi. Sebagai contoh, Thailand
yang tax rationya dapat mencapai 16,5 persen PDB begitu juga Malaysia dan
Filipina yang dapat mencapai tax ratio sebesar 14,3 persen dan 13,6 persen.
Australia sebagai negara maju di kawasan Pasifik juga memiliki tax ratio yang
sangat tinggi yaitu sebesar 22,2 persen PDB. Sementara itu, jika dibandingkan
negara maju di Eropa tax ratio Indonesia masih rendah karena secara rata-rata
tax ratio di negara Uni Eropa telah mencapai 19 persen dari PDB, seperti yang
terlihat pada gambar 2.
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Gambar 2. Perbandingan Tax Ratio antar Negara

Sumber: Kementerian Keuangan (2017)

Rendahnya tax ratio yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan melalui
indikator tax buoyancy. Tax buoyancy Indonesia, atau perbandingan antara
pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi, cenderung
mengalami penurunan, bahkan sejak tahun 2013 nilainya kurang dari 1. Hal
ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah untuk memungut pajak dari
aktivitas perekonomian masih belum optimal.
Tantangan pemungutan pajak tersebut berasal dari faktor eksternal dan
internal. Faktor eksternal, di antaranya dinamika kondisi perekonomian
global, yang memengaruhi perekonomian Indonesia yang terbuka, termasuk
perkembangan harga komoditas. Seperti pada tahun 2016, ketika perekonomian
global mengalami kontraksi, pertumbuhan penerimaan perpajakan dan tax
ratio cenderung menurun. Baru kemudian di tahun 2017, ketika pertumbuhan
ekonomi dunia mulai meningkat, diiringi dengan peningkatan harga minyak
dunia, pertumbuhan penerimaan perpajakan dan tax ratio mulai kembali positif.
Tantangan internal terutama berkenaan dengan kemampuan Pemerintah
dalam menghimpun penerimaan perpajakan di tengah perkembangan teknologi
digital yang ada. Hal ini terkait dengan kapasitas sistem pajak dalam menangkap
keseluruhan aktivitas perekonomian yang menjadi basis pajak. Misalnya secara
struktural tenaga kerja didominasi oleh tenaga kerja informal yang selama ini
mencapai lebih dari 60 persen di tahun 2017 (BPS, 2017).
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Di tengah tantangan tersebut di atas, Pemerintah tetap berusaha optimis untuk
menargetkan kinerja perpajakan tumbuh lebih tinggi. Hal ini tercermin dengan
target tax ratio sebesar 13 persen, serta pertumbuhan penerimaan perpajakan
pada kisaran 14 – 16 persen per tahun hingga tahun 2021 sebagaimana tertuang
dalam Medium Term Fiscal Framework (MTFF) pada Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2019. Faktor pendukung
utamanya adalah pertumbuhan alamiah dari penerimaan pajak, yang diperkuat
dengan pelaksanaan extra effort termasuk reformasi perpajakan.
Beberapa hal yang menjadi prinsip dari reformasi perpajakan dalam dokumen
tersebut meliputi (i) kecukupan dan stabilitas penerimaan perpajakan, (ii)
efisiensi dan netralitas dari pajak, (iii) kesetaraan dan keseimbangan, (iv)
simplifikasi dan kemudahan dalam melakukan bisnis, serta (v) kepastian dan
transparansi.
Selama satu dekade terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan fiskal
baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tantangan tersebut harus
diidentifikasi sehingga Pemerintah dapat melakukan upaya mitigasi risiko dan
langkah perbaikan atau reformasi sehingga kebijakan fiskal yang tercermin
dalam APBN dapat terus efektif untuk mendanai pembangunan dan menjaga
keberlanjutan fiskal.
Dari sisi pendapatan, kebijakan fiskal diarahkan pada upaya optimalisasi
pendapatan, baik dari sisi PNBP maupun perpajakan yang berbasis pada
aktivitas ekonomi serta optimalisasi pengelolaan aset.
Sedangkan dari sisi belanja, kebijakan fiskal diarahkan untuk terus
meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat maupun Daerah. Belanja
Pemerintah Pusat ditujukan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur
dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (melalui belanja kesehatan
dan pendidikan). Belanja Pemerintah Daerah diarahkan untuk penguatan
kualitas pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Dengan kebutuhan
perekonomian dan pembangunan manusia berkualitas yang semakin tinggi,
kebutuhan sektor-sektor ini tentunya akan terus meningkat di masa yang akan
datang.
Keseluruhan kebijakan optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas
belanja perlu didampingi dengan kebijakan pembiayaan yang inovatif dan
hati-hati. Dalam jangka menengah hingga 2020, strategi pembiayaan akan
diarahkan pada pembiayaan kreatif dan inovatif dengan memberdayakan
sektor swasta, BUMN, dan Badan Layanan Umum (BLU). Harapannya, defisit
APBN ke depan dapat terus turun dan keseimbangan primer dapat positif.
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Gambar 3. Proyeksi Komposisi PDB berdasarkan Pengeluaran

Sumber: BKF, 2017

Selain kebijakan di atas, Pemerintah memiliki peran untuk menstimulus
perekonomian melalui kebijakan insentif perpajakan. Dalam beberapa tahun
terakhir, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan insentif perpajakan baik
dalam rangka meningkatkan struktur investasi maupun ekspor dalam PDB
Indonesia. Proyeksi struktur investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik
Bruto (PMTDB) dan ekspor dalam PDB Indonesia pada tahun 2030 diharapkan
dapat mencapai masing–masing 37,7 persen dan 26,9 persen, sebagaimana
ditunjukkan pada grafik berikut.
Kebijakan mendorong investasi dan ekspor melalui insentif perpajakan
merupakan bagian dari rangkaian kebijakan nasional yang terintegrasi dari
seluruh pemangku kepentingan. Lebih spesifik, strategi nasional ini mencakup
penyediaan infrastruktur yang reliable, koordinasi yang baik antar lembaga
terkait, termasuk regulasi dan kebijakan fiskal yang mampu menstimulasi
aktivitas perekonomian.
Insentif perpajakan yang disediakan oleh Pemerintah adalah dalam bentuk
pengecualian atau pengurangan perpajakan. Meskipun berbagai survei
menyatakan bahwa insentif perpajakan bukanlah faktor utama dalam suatu
keputusan investasi, namun kebijakan insentif perpajakan cukup efektif
dalam menarik minat investor. Sebagaimana tertera dalam KEM-PPKF upaya
optimalisasi pendapatan negara diarahkan untuk tetap menjaga iklim investasi.
Hal ini dilakukan melalui: (i) optimalisasi penerimaan; (ii) kebijakan pajak untuk
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daya saing; (iii) insentif perpajakan yang tepat sasaran untuk peningkatan
investasi; (iv) transparansi informasi di bidang perpajakan; serta (v) peningkatan
kepatuhan dan pengawasan.
Sebaliknya, studi yang sama menemukan fakta bahwa kebijakan insentif Pajak
Pertambahan Nilai belum efektif dalam meningkatkan pemerataan distribusi
pendapatan. Pemberian insentif PPN membutuhkan alokasi belanja perpajakan
yang cukup tinggi namun memberikan kontribusi negatif terhadap upaya
pengurangan ketimpangan pendapatan (IMF, 2017). Hal ini menunjukkan
perlunya Pemerintah memastikan reliabilitas dari kebijakan, termasuk
melaksanakan riset, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
serta dampaknya secara simultan.
Kebijakan pemberian insentif perpajakan secara tepat sasaran menjadi syarat
mutlak agar insentif yang diberikan oleh Pemerintah mampu memberikan
efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian. Untuk mencapai
tujuan kebijakan insentif perpajakan yang tepat sasaran, Pemerintah perlu
memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemberian
insentif, termasuk pengawasan dan evaluasinya. Hal ini sangat penting untuk
menghindari inefisiensi dalam pemberian insentif yang akan berdampak pada
upaya peningkatan tax ratio.
Saat ini pemberian insentif perpajakan baik dalam bentuk pengecualian
pengenaan pajak (exemptions), pembebasan pajak (tax holiday, tax allowance),
maupun fasilitas lainnya seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)
belum teradministrasikan secara sistematis. Hal ini menjadi salah satu faktor
yang menguatkan pentingnya Pemerintah memiliki Tax Expenditure Report
yang disusun secara berkesinambungan. Selain sebagai bentuk transparansi
dan akuntabilitas, laporan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam
melakukan analisis dampak kebijakan insentif yang telah diberikan oleh
Pemerintah.

I.2 Urgensi Laporan Belanja Perpajakan dan Transparansi Fiskal
Urgensi penyusunan Laporan Belanja Perpajakan tidak dapat dipisahkan
dari adanya tuntutan peningkatan transparansi fiskal. Pemerintah Indonesia
berkomitmen untuk terus menyajikan kebijakan fiskal yang transparan.
Transparansi fiskal diperlukan di tingkat domestik maupun global. Di sisi
domestik, laporan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas
kebijakan insentif fiskal ke depan. Di tingkat global, Pemerintah Indonesia
berupaya memenuhi tuntutan transparansi pengelolaan keuangan negara yang
telah dilaksanakan di berbagai negara.
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Salah satu yang membutuhkan transparansi fiskal adalah terkait pemberian
insentif fiskal, khususnya insentif perpajakan. Dengan banyaknya insentif
fiskal yang telah diberikan selama ini, Pemerintah merasa perlu adanya suatu
dokumen yang mampu mengidentifikasi dan melaporkan insentif perpajakan
yang diberikan terhadap suatu subjek pajak atau suatu sektor industri.
Diharapkan insentif tersebut dapat diberikan dengan lebih terkoordinasi,
efisien dan efektif serta dapat dievaluasi secara berkesinambungan.
Transparansi pemberian insentif pajak juga berkaitan dengan kebijakan pajak
yang dapat memberikan beberapa insentif secara bersamaan untuk suatu
sektor dalam perekonomian. Hal tersebut dimungkinkan karena insentif pajak
diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya tax holiday, tax allowance, dan
fasilitas tidak dipungut PPN. Di sisi lain, insentif pajak juga diberikan dalam
konteks kewilayahan. Contohnya, industri pionir yang berada di dalam suatu
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Industri ini dapat diberikan kebijakan tax
holiday berbasis sektor ataupun berbasis kawasan, yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berbeda. Oleh sebab itu, laporan ini dibutuhkan
agar Pemerintah dapat memberikan pandangan holistik atas kebijakan insentif
perpajakan.
Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai media informasi yang
mengungkapkan estimasi pendapatan yang seharusnya diterima negara apabila
tidak ada insentif perpajakan. Hal ini khususnya terkait dengan rekomendasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas transparansi fiskal Pemerintah Pusat
yang menyebutkan bahwa Pemerintah belum melaporkan estimasi kehilangan
pendapatan dari seluruh fasilitas pajak yang diberikan. Tersedianya Laporan
Belanja Perpajakan secara komprehensif menjadi salah satunya kriteria
transparansi fiskal sebagaimana praktik-praktik yang berlaku di dunia, yang
antara lain tertuang dalam The IMF’s Fiscal Transparency Code (FTC) 2014.
Adanya FTC mencerminkan bahwa di tingkat global, Tax Expenditure Report
lahir seiring dengan semakin banyaknya negara yang berupaya meningkatkan
transparansi pengelolaan keuangan negaranya. Amerika Serikat adalah negara
yang pertama kali memperkenalkan konsep tax expenditure pada tahun 1960-an.
Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD melakukan pelaporan tax
expenditure pada tahun 1980-an. Berbagai negara lainnya, termasuk negara
berkembang seperti Meksiko dan Pakistan mengikuti langkah yang sama
setelahnya.
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Halaman dikosongkan

10

BAB 2

DEFINISI, BENCHMARK,
DAN METODE
PERHITUNGAN
II.1 Definisi dan Benchmark

P

emerintah menetapkan kebijakan fiskal terkait pendapatan dan
belanja negara. Kebijakan belanja dapat dilakukan dalam bentuk
belanja langsung (cash transfer) maupun tidak langsung (non-cash
transfer). Salah satu bentuk belanja tidak langsung (non-cash transfer)

adalah melalui pengurangan kewajiban perpajakan yang timbul karena adanya
perlakuan yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Artinya,
Pemerintah dapat menetapkan kebijakan perpajakan yang berbeda-beda untuk
subjek, objek, dan wilayah tertentu, yang dapat mempengaruhi penerimaan
perpajakan. Belanja dalam bentuk bantuan melalui perlakuan perpajakan yang
berbeda ini disebut juga dengan belanja pajak (tax expenditure).
Secara umum belanja pajak dapat dipahami sebagai “penerimaan perpajakan
yang hilang atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus
yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system)
yang diberlakukan kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan
persyaratan tertentu. Meskipun terdapat definisi umum, banyak negara
merumuskan konsep dan definisi belanja pajak sesuai dengan kondisi di
negaranya masing-masing. Sebagaimana terlihat pada Boks-1, definisi belanja
pajak berbeda untuk setiap negara. Namun dapat digarisbawahi bahwa
secara umum belanja pajak dianggap sebagai kebijakan pajak yang keluar dari
norma pajak secara umum, yang menimbulkan shortfall terhadap penerimaan
perpajakan.
Penentuan besaran belanja pajak membutuhkan suatu parameter penting
yang dinamakan tax benchmark, yaitu ketentuan umum perpajakan yang
berlaku secara umum. Ketentuan perpajakan umum pada dasarnya berlaku
untuk semua. Namun, terhadap suatu subjek, objek, atau sektor bisa diberikan
perlakuan khusus. Selisih antara realisasi penerimaan perpajakan yang timbul
dari penerapan kebijakan khusus dengan estimasi penerimaan perpajakan
berdasarkan tax benchmark merupakan besaran belanja perpajakan.
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Boks-1. Definisi Tax Expenditures di beberapa negara
Austria: “Government income forgone due to exceptions from the general tax norm to the
advantage of other agents with a view to their private activities performed in the interest of
the general public.”
Canada, using a broad approach: “only the most fundamental structural elements of
each tax system are considered part of the benchmark.“ So that the deviations from tax
benchmarks are tax expenditures
France: “Any legislative or administrative measure may be called a tax expenditure if its
application entails a loss of revenue from the State, and hence a lessening of taxpayers’
burden in comparison to that which would have resulted under the “norm”, that is the
general principles of French tax law.”
Germany: tax expenditures are those tax incentives that are special deviations from the
central concept of a tax norm, which involve a shortfall of receipts.
Spain: “departures from the normal tax structure which represent tax incentives or tax
subsidies”.
United States Federal Government: Tax expenditures are revenue losses resulting from
federal tax provisions that grant special tax relief designed to encourage certain kind of
behavior by taxpayers or to aid taxpayer in special circumstances. These provisions may, in
effect, be viewed as spending programs channeled through the tax system (2000).

Sumber: H. P. Brixi, et. Al. 2003: K.C. Messere, 1993: and the US Congressional Research Service.2002

Penentuan tax benchmark ini menjadi sangat krusial karena mempengaruhi
besaran belanja pajak. Diperlukan diskusi yang komprehensif dalam
menetapkan tax benchmark karena pada umumnya terdapat banyak perspektif
yang berbeda dalam menentukan apakah suatu ketentuan itu berlaku secara
umum atau sebaliknya merupakan ketentuan khusus. Ilustrasi penentuan tax
benchmark dapat dilihat pada Boks-2.
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Boks-2. Ilustrasi Penentuan Tax Benchmark
Untuk memahami suatu ketentuan dapat dikategorikan sebagai tax benchmark di suatu
negara, dan menjadi deviasi dari tax benchmark di negara lainnya, dapat diambil contoh
ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty. Ketentuan ini
merupakan kesepakatan bilateral antara kedua negara, untuk memberikan pengurangan
tarif atas pajak atas penghasilan tertentu yang diperoleh Wajib Pajak kedua negara
tersebut, sehingga menjadi deviasi dari ketentuan tarif yang berlaku bila tidak terdapat
tax treaty. Spanyol dan Canada dalam tax expenditure report-nya menjadikan ketentuan
tax treaty ini sebagai tax benchmark. Sebaliknya, Australia menganggap penetapan tarif
pajak yang lebih rendah dari tarif normal sebagaimana kesepakatan tax treaty sebagai tax
expenditure.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara dapat memiliki justifikasi pandangan yang
berbeda dalam menentukan tax benchmark. Dalam laporan ini, Indonesia menganggap
penetapan tarif yang berbeda dari ketentuan umum sebagaimana disepakati dalam
tax treaty, sebagai bagian dari tax benchmark. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan
bahwa ketentuan ini bersifat resiprokal sehingga dapat dikatakan efeknya netral
terharap penerimaan negara. Indonesia mengalami potensi penurunan penerimaan pajak
karena adanya pengurangan tarif pada tax treaty, tetapi di saat yang bersamaan dapat
memperoleh keuntungan penghematan pajak karena adanya perlakuan serupa di negara
mitra.

Meskipun setiap negara dapat menentukan kriteria dari tax benchmark,
terdapat pemahaman dasar bahwa tidak semua deviasi dari tax benchmark
perlu dikategorikan sebagai komponen belanja perpajakan. Kebijakan insentif
yang hanya bertujuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dan tidak
bermaksud memberikan manfaat finansial kepada kelompok Wajib Pajak
tertentu, misalnya, tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan.
Contoh dari kebijakan insentif tersebut adalah penggunaan norma dalam
penghitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha
dengan omset di bawah Rp4,8 miliar yang tidak melakukan pembukuan.
Ketentuan ini tidak ditujukan sebagai insentif yang memberikan manfaat
kepada pengusaha kecil, tetapi untuk memudahkan teknis pemajakan, sehingga
bukan merupakan belanja perpajakan .
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Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pengecualian bahan kebutuhan
pokok sebagai barang kena pajak. Karena kebijakan tersebut ditujukan untuk
memberikan insentif berupa harga yang lebih murah kepada masyarakat,
kebijakan insentif tersebut dianggap sebagai belanja perpajakan .
Saat ini, literatur dan praktik yang ada mengenal tiga jenis metode untuk
mengukur besaran belanja perpajakan, yaitu (i) Revenue Forgone Method, (ii)
Final Revenue Loss Method, dan (iii) Outlay Equivalent Method. Revenue forgone
method atau dikenal pula dengan initial revenue loss mengukur besaran belanja
perpajakan dengan cara menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya
ketentuan belanja perpajakan. Asumsi yang digunakan dalam metode ini
adalah tidak adanya perubahan perilaku wajib pajak dan penerimaan dari pajak
lainnya. Contohnya terkait fasilitas PPN. Selama ini, semua barang dan jasa
yang dikonsumsi dikenakan PPN. Ketika diterapkan fasilitas PPN, harga barang
menjadi lebih murah. Efek harga ini seharusnya menimbulkan peningkatan
konsumsi terhadap barang tersebut. Namun dalam metode ini, hal ini tidak
diperhitungkan, atau konsumsi dianggap tetap. Sehingga belanja perpajakan
dihitung berdasarkan kuantitas yang tidak berubah.
Sebaliknya, Final Revenue Loss Method mengukur besaran belanja pajak
dengan cara menghitung selisih penerimaan pajak akibat belanja pajak dengan
mempertimbangkan pula perubahan perilaku wajib pajak dan penerimaan
dari pajak lainnya sebagai respon atas adanya kebijakan yang berbeda dari tax
benchmark. Sedangkan yang terakhir, Outlay Equivalent Method menghitung
besaran transfer dana kepada wajib pajak yang dibutuhkan apabila Pemerintah
hendak menanggung beban belanja perpajakan wajib pajak.
Khusus untuk metode yang digunakan untuk mengestimasi besaran belanja
pajak Indonesia, laporan ini menggunakan metode pertama, yaitu revenue
forgone method. Kenyataan bahwa metode ini merupakan metode yang paling
sederhana dan paling banyak dipakai di negara-negara berkembang maupun
negara maju, menjadi pertimbangan utama Pemerintah.
Cakupan Laporan Belanja Perpajakan Indonesia yang diterbitkan Agustus 2018
ini mencakup pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, meliputi jenis pajak (i)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM); (ii)
Pajak Penghasilan (PPh); serta (iii) Bea Masuk dan Cukai.
Secara detail karakteristik benchmark system dan belanja perpajakan untuk
ketiga jenis penerimaan negara tersebut dijelaskan di bawah ini.
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II.1.1 Benchmark dan Belanja Perpajakan untuk Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan
PPnBM)
Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, terdapat berbagai macam
pandangan dalam menentukan tax benchmark untuk menghitung besaran
belanja pajak. Untuk PPN dan PPnBM, karakteristik tax benchmark terbagi ke
dalam beberapa elemen sebagai berikut:
A. Obyek pajak
Sebagaimana prinsip dasar PPN sebagai pajak atas konsumsi, obyek pajak yang
menjadi tax benchmark untuk jenis pajak PPN adalah seluruh barang dan jasa.
Namun demikian, konsumsi barang dan jasa yang telah dikenakan pajak daerah
tidak termasuk dalam kategori belanja pajak. Hal ini karena pada hakikatnya hak
pemajakan Pemerintah pusat berpindah ke Pemerintah daerah, sehingga secara
kumulatif tidak berdampak pada hilangnya pendapatan negara.
Selanjutnya, untuk PPnBM, obyek yang menjadi benchmark perhitungan
belanja pajak adalah seluruh barang mewah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
B. Subyek pajak
Secara umum, penanggung PPN dan PPnBM adalah konsumen akhir. Dengan
demikian, ketentuan yang ditujukan untuk pelaku bisnis yang bukan
merupakan konsumen akhir (intermediary process) tidak dipertimbangkan
sebagai belanja pajak.
C. Tempat
PPN dan PPnBM dikenakan atas konsumsi yang dilakukan di dalam daerah
pabean (destination principle). Dengan demikian, PPN dan PPnBM yang tidak
dipungut atas barang produksi yang diekspor tidak termasuk dalam kategori
belanja perpajakan.
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D. Tarif
PPN dikenakan tarif standar 10 persen. Sedangkan PPnBM dikenakan tarif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja pajak. Contohnya
adalah bahan kebutuhan pokok dan jasa angkutan umum yang merupakan
barang dan/atau jasa yang dikecualikan dari barang dan jasa kena pajak (nonBKP dan non-JKP). Oleh karena benchmark untuk PPN adalah seluruh barang
dan/atau jasa, maka pengecualian tersebut merupakan belanja perpajakan.
Namun demikian, deviasi untuk beberapa ketentuan berikut tidak
dikategorikan sebagai belanja pajak, yaitu:
•

konsumsi akhir yang dilakukan oleh Pemerintah;

•

fasilitas yang diberikan pada kegiatan ekonomi yang bersifat intermediary
process;

•

fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal; atau

•

fasilitas yang tujuan utamanya untuk mempermudah administrasi
perpajakan (seperti perlakuan deemed pajak masukan)1)

II.1.2 Benchmark dan Belanja Perpajakan untuk Pajak
Penghasilan (PPh)
Sesuai dengan karakteristik umum PPh, karakteristik benchmark system untuk
PPh meliputi:
A. Objek pajak
Objek PPh mencakup seluruh penghasilan, baik yang diperoleh oleh resident
maupun non-resident, yang memenuhi prinsip taxable-deductible. Artinya,
penghasilan tersebut merupakan objek pajak bagi penerima penghasilan
(taxable), sekaligus menjadi biaya yang bisa dibebankan bagi pihak yang
membayarkan (deductible). Biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya
yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Dalam konteks WP Orang Pribadi, biaya-biaya ini termasuk Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP).
1. Deemed pajak masukan merupakan penyederhanaan/simplifikasi pengkreditan pajak untuk PPN. Pengusaha yang
menjual BKP tertentu ditetapkan besaran pajak masukannya. Misalnya, pengusaha kendaraan bermotor bekas secara
eceran, ditetapkan pajak masukannya sebesar 90% dari DPP Pajak Keluaran
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Dengan demikian, ketentuan PPh yang menghasilkan kondisi non taxable,
namun deductible, menjadi belanja perpajakan, contohnya adalah sumbangan.
Sumbangan dikategorikan sebagai bukan obyek PPh, sehingga secara prinsip
pemberian sumbangan tidak boleh dikurangkan menghitung penghasilan
neto pemberi sumbangan. Namun apabila ada ketentuan yang membolehkan
sumbangan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan neto, maka ketentuan
tersebut menjadi belanja perpajakan.
Dikecualikan sebagai objek pajak adalah penerimaan institusi Pemerintah
seperti transfer ke Pemerintah daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).
B. Subjek pajak
Dalam laporan ini, penentuan belanja perpajakan PPh didasarkan pada unit
pajak PPh berupa badan dan keluarga.
C. Tarif pajak
Tarif PPh Badan dan orang pribadi mengacu pada Undang-Undang 36 tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).
D. Periode
Perhitungan PPh dilakukan menggunakan periode 1 (satu) tahun pajak. Dengan
demikian, ketentuan yang sifatnya menunda kewajiban PPh dalam kurun
waktu tersebut, tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Misalnya,
fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
Deviasi atas seluruh poin A-D di atas, dikategorikan sebagai belanja perpajakan.
Contoh deviasi dari benchmark PPh antara lain adalah ketentuan pasal 31E UU
PPh yang mengatur tentang pengurangan 50 persen tarif PPh Badan untuk
wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50
miliar. Walaupun ketentuan tarif pajak ini diatur dalam UU PPh, namun karena
benchmark tarif PPh adalah terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat
(1) dan (2), maka potensi penerimaan pajak yang hilang akibat kebijakan ini
merupakan belanja pajak.
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Namun demikian, deviasi yang dilakukan untuk tujuan tertentu sebagai berikut
tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan, yaitu:
1.

Fasilitas yang tujuan utamanya untuk memudahkan administrasi, seperti
pengenaan pajak final atas penghasilan bunga tabungan dan deposito,
transaksi penjualan saham di bursa dan penggunaan norma penghitungan
penghasilan neto untuk orang pribadi tertentu;

2.

Fasilitas yang diberikan dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi
seperti PSAK, seperti perlakuan perpajakan terkait pemupukan dana
cadangan untuk perbankan dan asuransi;

3.

Fasilitas yang mendukung fungsi Pemerintahan, atau untuk perjanjian
internasional yang bersifat resiprokal, seperti penurunan tarif pajak atas
penghasilan tertentu sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian
penghindaran pajak berganda (P3B/tax treaty), atau ketentuan khusus
perjanjian perdagangan antarnegara seperti comprehensive economic
partnership agreement/CEPA atau free trade agreement/FTA.

II.1.3
Cukai

Benchmark dan Belanja Perpajakan untuk Bea Masuk dan

Benchmark yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya belanja perpajakan
Bea Masuk dan Cukai merupakan akumulasi dari beberapa ketentuan sebagai
berikut:
1.

Pungutan Bea Masuk dikenakan atas barang yang masuk ke dalam daerah
pabean;

2.

Pungutan Bea Masuk dan Cukai dikenakan atas konsumsi dalam negeri
(destination principle);

3.

Perhitungan nilai Bea Masuk dan Cukai dihitung dari nilai transaksi
atas barang yang bersangkutan ataupun metode lain yang diatur melalui
Undang-Undang; dan

4.

Tarif Bea Masuk dan Cukai mengacu pada ketentuan perundang-undangan
(atau peraturan yang didelegasikan).

Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja perpajakan.
Contoh deviasi ketentuan BM adalah ketentuan pembebasan BM atas impor
mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan
industri dalam rangka penanaman modal.
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Namun demikian, deviasi pemungutan BM dengan tujuan mendorong ekspor
dikecualikan dari belanja perpajakan karena pada dasarnya pungutan BM
dikenakan atas konsumsi di dalam negeri. Demikian pula deviasi ketentuan
pemungutan BM yang dilakukan untuk keperluan Pemerintah dan bersifat
penangguhan, juga dikecualikan dari belanja perpajakan. Hal ini disebabkan
karena revenue forgone dari fasilitas BM untuk kepentingan Pemerintah akan
disubstitusi dengan pengurangan sisi belanja Pemerintah itu sendiri. Selain itu
juga fasilitas penangguhan pemungutan BM yang sifatnya hanya perbedaan
waktu sehingga pada akhirnya tidak berdampak pada hilangnya pendapatan
negara.

II.2 Metode Perhitungan
Secara umum, perhitungan besaran belanja perpajakan dilakukan
menggunakan revenue forgone method. Idealnya perhitungan dilakukan
menggunakan data mikro yang berasal dari sistem informasi perpajakan, baik
di DJP maupun DJBC. Namun demikian, karena keterbatasan data, perhitungan
dilakukan bukan hanya menggunakan data mikro, tetapi juga data makro yang
berasal dari BPS dan sumber lain yang kredibel.

II.2.1

Estimasi Belanja Perpajakan PPN dan PPnBM

Perhitungan belanja perpajakan PPN dalam laporan ini sebagian besar
dilakukan menggunakan data makro. Hal ini dilakukan karena sebagian besar
data yang diperlukan untuk estimasi belum tersedia dalam sistem informasi
DJP maupun DJBC. Karena sifat PPN merupakan pajak konsumsi, estimasi nilai
belanja perpajakan diperoleh dengan mengalikan konsumsi akhir rumah tangga
dari sektor yang mendapatkan fasilitas, dengan tarif pajak PPN normal (10
persen), atau selisih atas tarif normal dengan fasilitas yang didapatkan.
Secara umum basis data yang digunakan adalah data konsumsi akhir sektoral
dari tabel Input-Output (Tabel IO) nasional 2010, data Susenas, dan data PDB
sektoral nasional yang disajikan oleh BPS 2 . Nilai konsumsi akhir sektoral untuk
tahun 2016-2017 diperoleh dengan menyesuaikan nilai konsumsi akhir dari
Tabel IO 2010 dengan persentase kenaikan PDB sektor-sektor yang bersesuaian
di tahun 2016 dan 2017, relatif terhadap nilai 2010. Asumsi tambahan seperti
proporsi subsektor di dalam sektor Tabel IO diperlukan pada beberapa belanja
perpajakan yang cukup spesifik.

2. Tabel Input-Output 2010 membagi perekonomian menjadi 192 sektor sedangkan PDB nasional memiliki 17 sektor.
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Namun demikian, beberapa jenis belanja perpajakan PPN tidak dapat dihitung
dengan menggunakan data makro karena identifikasi sektor yang terlalu detail.
Perhitungan langsung dengan menggunakan beberapa informasi data sekunder
seperti data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai digunakan khususnya yang
berkaitan dengan fasilitas yang diberikan untuk barang impor.
Estimasi perhitungan lainnya yang bukan menggunakan pendekatan makro
adalah perhitungan belanja perpajakan atas (i) PPN tidak terutang untuk
pengusaha kecil di bawah Rp4,8 miliar, dan (ii) pengurangan dasar pengenaan
pajak PPnBM untuk low cost green car (LCGC). Perhitungan belanja perpajakan
atas PPN tidak terutang untuk pengusaha kecil di bawah Rp4,8 miliar dilakukan
menggunakan model Fiscal Computable General Equilibrium (Fiscal CGE) dengan
basis Tabel IO UMKM 2003 3. Penghapusan PPN tidak terutang untuk pengusaha
di bawah Rp 4,8 miliar diasumsikan menambah cakupan pengenaan PPN
yang selama ini hanya dikenakan untuk pengusaha di atas Rp 4,8 miliar.
Jumlah belanja perpajakan dari penambahan cakupan ini dihitung dengan
menggunakan asumsi effective tax rate untuk setiap sektor usaha.
Perhitungan belanja perpajakan atas pengurangan dasar pengenaan pajak
PPnBM untuk low cost green car (LCGC) menggunakan pendekatan mikro
dengan menggunakan data-data yang dimiliki oleh Gaikindo. Estimasi belanja
perpajakan dihitung berdasarkan data jumlah produksi mobil LCGC yang dijual
di dalam negeri, dikalikan dengan tarif PPnBM seharusnya yang berlaku (10
persen) dikali dengan harga jual mobil tersebut di tingkat pabrikan.

II.2.2

Estimasi Belanja Perpajakan PPh

A. PPh Orang Pribadi (PPh OP)
Idealnya, estimasi besarnya belanja pajak untuk PPh OP dihitung berdasarkan
laporan Wajib Pajak (WP) dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) individual
WP berdasarkan ketentuan umum PPh OP. Belanja pajak PPh OP ditentukan
berdasarkan selisih antara kewajiban pajak berdasarkan ketentuan umum
dengan besarnya pajak berdasarkan ketentuan khusus. Penghitungan dapat
dilakukan dengan optimal apabila memiliki basis data dan pelaporan yang
memadai.
3. CGE adalah sebuah sistem persamaan matematis yang merepresentasikan aktivitas para agen, yaitu faktor produksi
(tenaga kerja, kapital dan lahan), produksi, dan institusi (rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan) dalam suatu
perekonomian (Resosudarmo, 1997). Dervis et al. (1982) juga menyatakan bahwa model CGE menunjukkan hubungan
keseimbangan umum yang mendasar antara struktur produksi, pendapatan berbagai kelompok dan pola permintaannya.
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Alternatif lain perhitungan belanja perpajakan yang dapat digunakan apabila
data mikro tidak tersedia adalah dengan menggunakan micro simulation
model. Dalam model ini, perhitungan estimasi dilakukan menggunakan
data SPT, namun terbatas pada sejumlah sampel tertentu yang dianggap
mewakili populasi baik dari segi jumlah, sebaran lokasi, maupun kategori WP
(berdasarkan ukuran penghasilan dan berdasarkan sektor).
Sebagian besar pendapatan yang hilang atas belanja pajak PPh OP
maupun Badan diestimasi menggunakan micro-simulation model dengan
membandingkan nilai PPh yang dibayarkan oleh pembayar pajak dengan dan
tanpa adanya kebijakan belanja perpajakan. Diasumsikan bahwa tidak ada
perubahan faktor-faktor lain, seperti compliance, sehingga perbedaan PPh yang
dihitung murni dikarenakan oleh adanya ketentuan khusus tersebut.
Perhitungan belanja perpajakan PPh OP dilakukan berdasarkan data sampel
WP OP di di Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup ratusan ribu individu
pembayar pajak. Belanja perpajakan yang tidak dapat dihitung dengan
pendekatan ini, diestimasi berdasarkan sumber-sumber data lain.
B. PPh Badan
Seperti halnya perhitungan untuk PPh OP, perhitungan belanja perpajakan PPh
Badan mengandalkan micro-simulation model dengan mensimulasikan besaran
pajak yang dibayarkan oleh sejumlah sampel tertentu badan usaha dengan dan
tanpa adanya ketentuan belanja perpajakan. Basis data yang digunakan adalah
laporan SPT PPh Badan yang dimiliki oleh DJP.

II.2.3

Estimasi Belanja Perpajakan Bea Masuk dan Cukai

Perhitungan belanja perpajakan untuk Bea Masuk dan Cukai menggunakan
data mikro dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Realisasi nilai Bea
Masuk dan Cukai yang mendapat fasilitas selama tahun 2016-2017 dihasilkan
dari basis data yang ada di DJBC (aplikasi CEISA). Angka ini merupakan angka
realisasi yang diperoleh dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang
dicatat oleh DJBC sesuai dengan isian yang dilakukan oleh importir. Sebagian
data juga merupakan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
yaitu data-data terkait pembebasan Bea Masuk yang mendapat fasilitas terkait
dengan penanaman modal.
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II.3 Cakupan dan Keterbatasan (Caveats)
Dalam menginterpretasikan hasil estimasi besaran belanja perpajakan, kita
perlu memahami cakupan dan keterbatasan (caveats) yang diterapkan dalam
melakukan perhitungan.

II.3.1 Cakupan Hanya atas Pajak Pusat
Sebagaimana disampaikan pada awal Bab II, laporan ini hanya mencakup pajak
yang dikumpulkan di tingkat Pemerintah pusat, yakni PPh, PPN dan PPnBM,
serta Bea Masuk dan Cukai. Laporan ini tidak mencakup fasilitas perpajakan
yang diberikan oleh Pemerintah provinsi maupun Pemerintah kabupaten/
kota. Hal ini dilakukan mengikuti praktik yang umum dilakukan di negara lain.
Idealnya penyusunan Tax Expenditure Report suatu negara mampu mencakup
seluruh kebijakan perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun
demikian, hal ini masih cukup sulit dilakukan di Indonesia, mengingat begitu
banyaknya variasi jenis pajak dan benchmark dari setiap jenis pajak tersebut
antara daerah satu dan daerah lainnya. Dengan semakin baiknya sistem
informasi dan administrasi serta koordinasi antar Pemerintah pusat dan daerah,
penyusunan laporan yang ideal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan.

II.3.2 Keterbatasan (Caveats)
Sebagai konsekuensi dari penggunaan revenue forgone method dalam
menghitung belanja perpajakan untuk ketiga jenis pajak tersebut di atas,
estimasi yang dilakukan bersifat statis. Pendekatan statis mengasumsikan
bahwa penurunan penerimaan perpajakan Pemerintah hanya dikarenakan
kebijakan belanja perpajakan, sedangkan faktor lainnya diasumsikan tetap
(ceteris paribus). Terdapat 3 elemen utama dari estimasi statis ini, yaitu:
A. Tidak Memperhitungkan Perubahan Tingkah Laku (Behavioural Response)
Metode estimasi mengasumsikan kebijakan perpajakan tertentu (seperti fasilitas
pajak) tidak mempengaruhi tingkah laku subyek pajak. Asumsi ini membuat
hasil estimasi menjadi bias jika penghapusan fasilitas pajak mendorong subyek
pajak untuk mengubah tingkah lakunya sebagai langkah meminimalisasi pajak
yang harus dibayar.
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Sebagai ilustrasi, penghapusan fasilitas PPN atas jasa angkutan umum dapat
menaikkan harga tiket angkutan umum. Kenaikan harga tiket jasa angkutan
umum dapat mengurangi permintaan atas jasa tersebut. Jika permintaan jasa
angkutan umum bersifat elastis terhadap harga, maka proporsi penurunan
permintaan jasa angkutan umum relatif lebih besar daripada proporsi
kenaikan harga tiket angkutan umum. Hal ini menyebabkan perhitungan
belanja perpajakan PPN yang tidak dipungut atas jasa angkutan umum
cenderung menghasilkan angka perhitungan yang lebih besar dari seharusnya
(overestimate).
B. Tidak Memperhitungkan Dampak Ekonomi
Hasil estimasi juga tidak mempertimbangkan dampak suatu kebijakan
perpajakan (seperti fasilitas pajak) terhadap aktivitas ekonomi. Dengan
demikian, dampak lanjutan dari potensi kenaikan penerimaan pajak akibat
tumbuhnya aktivitas ekonomi dari belanja perpajakan juga tidak dapat
ditangkap. Dengan analogi yang sama, hasil estimasi juga tidak memasukkan
dampak ekonomi dari tambahan kemampuan pengeluaran Pemerintah karena
adanya tambahan penerimaan pajak dari penghapusan suatu ketentuan belanja
perpajakan.
C. Perubahan Kebijakan Pemerintah
Estimasi belanja perpajakan yang bersifat statis juga dikarenakan asumsi
bahwa tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah yang merupakan respon
lanjutan atas penghapusan suatu belanja perpajakan. Sebagai ilustrasi,
ketika Pemerintah hendak menghapus fasilitas tax holiday, Pemerintah
dapat mengeluarkan kebijakan fasilitas lain dalam rangka tetap menjaga
iklim investasi yang kompetitif. Kebijakan lain ini tidak dimasukkan dalam
perhitungan besaran belanja perpajakan.
Namun demikian, walaupun sebagian besar perhitungan belanja perpajakan
pada laporan ini bersifat statis, terdapat pengecualian pada penghitungan
belanja perpajakan untuk fasilitas PPN tidak terutang bagi pengusaha dengan
omset di bawah Rp4,8 miliar. Perhitungan belanja pajak tersebut menggunakan
estimasi bersifat dinamis dengan model Fiscal CGE. Dalam model ini behavioral
response dari WP dimasukkan sebagai salah satu variabel yang diperhitungkan,
sehingga estimasinya tidak lagi bersifat statis.
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Dengan cakupan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, perlu dipahami
bahwa estimasi belanja perpajakan bukan serta merta mencerminkan
tambahan penerimaan pajak yang dapat diperoleh Pemerintah apabila
ketentuan perpajakan tersebut dihapuskan. Dicabutnya suatu ketentuan belanja
perpajakan dapat menimbulkan konsekuensi baik positif maupun negatif,
pada pendapatan negara. Hal ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk
kemungkinan adanya perubahan perilaku wajib pajak, pengaruh kebijakan
Pemerintah lainnya ataupun karena adanya efek pengganda (multiplier effect) di
dalam perekonomian.
Selain itu, laporan ini masih memiliki keterbatasan dalam hal jumlah
ketentuan/fasilitas belanja perpajakan yang dapat diestimasi. Sebagian potensi
penerimaan negara yang hilang akibat ketentuan khusus di bidang perpajakan
dapat diestimasi menggunakan data-data makro. Akan tetapi sebagian lainnya
tidak dapat diestimasi karena tidak dapat dilakukan menggunakan data-data
makro, dan belum tersedia data mikro ataupun data lain yang relevan. Oleh
karena itu, besaran belanja perpajakan yang disajikan dalam laporan ini belum
mencakup perhitungan atas seluruh kebijakan belanja perpajakan, melainkan
terbatas pada ketentuan yang dapat diestimasi berdasarkan data yang tersedia.
Merangkum hal-hal di atas, perhitungan belanja perpajakan dalam laporan ini
merupakan estimasi dan bukan ditujukan untuk menghasilkan besaran angka
yang pasti. Sebagian besar perhitungan revenue forgone dalam laporan ini
dilakukan menggunakan data makro dan asumsi tertentu. Hal ini menyebabkan
besaran potensi penerimaan pajak yang dihasilkan, apabila kebijakan belanja
perpajakan tidak dilakukan, merupakan estimasi berdasarkan skenario terbaik
yang dapat terjadi.
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BAB 3

RANGKUMAN ATAS
PERHITUNGAN
BELANJA PERPAJAKAN

B

ab ini menyajikan rangkuman hasil perhitungan belanja perpajakan
untuk tahun 2016 dan 2017. Besaran belanja perpajakan tersebut
dirangkum dalam beberapa kategori, yaitu kategori (i) jenis pajak,
(ii) sektor, (iii) subyek penerima, dan (iv) tujuan kebijakan belanja

perpajakan.
Di tahun 2017, besaran belanja perpajakan mencapai Rp154,7 triliun, atau
sekitar 1,14 persen dari PDB. Jumlah ini meningkat sekitar 7,7 persen dari tahun
2016 yaitu sebesar Rp143,6 triliun, atau sekitar 1,16 persen dari PDB. Walaupun
secara nominal naik, tetapi besaran estimasi belanja perpajakan terhadap PDB
untuk tahun 2017 menurun.
Tabel-1 menyajikan hasil estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak
untuk tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan jenis pajak, belanja perpajakan yang
terbesar adalah dari fasilitas PPN dan PPnBM, yang mencapai lebih dari 80
persen dari total estimasi belanja perpajakan. Hal ini berlaku baik untuk tahun
2016 maupun 2017. Salah satu penyebab besarnya proporsi belanja perpajakan
PPN dan PPnBM adalah karena jenis pajak ini yang paling banyak dapat
diestimasi dengan data-data makro. Sebaliknya, hal ini sulit dilakukan untuk
PPh dan Bea Masuk serta Cukai yang mengandalkan data mikro. Ke depannya
dengan semakin baiknya sistem informasi dan administrasi di DJP dan DJBC,
diharapkan akan lebih banyak yang dapat diestimasi.
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Tabel-1. Rangkuman estimasi belanja perpajakan berdasarkan
jenis pajak (dalam miliar Rupiah)
Jenis Pajak
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

114.227

125.329

20.525

20.179

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pajak Penghasilan
Bea Masuk dan Cukai
Total

8.839

9.153

143.591

154.660

Besaran belanja perpajakan Bea Masuk dan Cukai pada Tabel-1 merupakan
jumlah potensi revenue forgone yang sudah bisa ditelusuri dasar ketentuannya.
DJBC juga mengidentifikasi pembebasan Bea Masuk dan Cukai yang
diklasifikasikan dalam pos ‘Lain-lain’, yang tidak termasuk dalam besaran
yang dilaporkan di atas. Pada tahun 2016 jumlahnya mencapai Rp921,5 miliar,
sedangkan tahun 2017 menurun menjadi Rp460,2 miliar. Cukup tingginya nilai
pembebasan Bea Masuk dan Cukai yang termasuk dalam kategori ini antara
lain disebabkan karena ketidakakuratan pengisian dokumen yang dilakukan
oleh importir, yang disebabkan oleh keterbatasan waktu ataupun kurangnya
pemahaman. Nilai ini masih dapat ditelusuri lebih lanjut untuk dapat
meningkatkan akurasi pelaporan di masa yang akan datang.
Selanjutnya, tabel 2 menunjukkan belanja perpajakan berdasarkan sektor. Dari
seluruh sektor yang telah diidentifikasi, sektor yang paling banyak menerima
fasilitas perpajakan adalah sektor jasa keuangan, disusul dengan pertanian dan
perikanan, serta transportasi. Jasa keuangan memiliki nilai belanja perpajakan
terbesar karena termasuk dalam jenis jasa dikecualikan sebagai jasa kena pajak
(non-JKP). Demikian pula untuk sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar
barang yang dihasilkan oleh sektor ini merupakan barang yang dikecualikan
dari barang kena pajak (non-BKP). Sedangkan besaran TE pada kategori “multi
sektor” dalam tabel ini menunjukkan jumlah estimasi belanja perpajakan yang
berasal dari ketentuan khusus yang tidak diperuntukkan bagi sektor tertentu,
melainkan untuk banyak sektor, seperti tax holiday.

3. Dalam proses perhitungan besaran tax expenditure BMC, DJBC mengidentifikasi pembebasan Bea Masuk yang
diklasifikasikan dalam pos ‘Lain-lain’ dengan jumlah yang cukup besar, masing-masing sebesar Rp921,5 miliar dan Rp460,2
miliar untuk tahun 2016 dan 2017. Jumlah ini tidak termasuk besaran yang tercantum dalam laporan ini, karena tidak dapat
ditelusuri ketentuan yang mendasarinya. Cukup tingginya nilai pembebasan BM yang termasuk dalam kategori ini antara
lain disebabkan karena ketidakakuratan pengisian dokumen yang dilakukan oleh importir, yang karena keterbatasan waktu
ataupun pengetahuan tidak mencantumkan jenis fasilitas pembebasan BM yang mereka peroleh pada kategori yang sesuai.
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Tabel-2. Rangkuman estimasi belanja perpajakan berdasarkan sektor
(dalam miliar Rupiah)
Sektor

2016

2017

Industri manufaktur

12.242

12.383

Jasa keuangan

16.216

17.631

Jasa pendidikan dan kesehatan

10.889

11.890

Jasa sosial

917

1.125

Jasa transportasi

12.045

12.854

Listrik, air, dan gas

11.994

12.392

Pertambangan dan penggalian
Pertanian dan perikanan
Multi sektor
Total

2.013

1.840

13.566

14.246

63.709

70.300

143.591

154.660

Hasil estimasi belanja perpajakan berdasarkan subyek penerima dan tujuan
pemberiannya disajikan pada Tabel-3 dan Tabel-4. Secara umum, belanja
perpajakan paling banyak diterima oleh subyek pajak rumah tangga. Hal
ini sejalan dengan fakta bahwa estimasi belanja perpajakan terbesar yang
dapat dihitung dalam laporan ini adalah untuk jenis pajak PPN, dimana tax
benchmark-nya adalah pengenaan pajak atas konsumsi akhir, tidak termasuk
yang dilakukan oleh Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang masih bersifat
intermediary process yang umumnya dilakukan oleh badan usaha.

Tabel-3. Rangkuman hasil estimasi belanja perpajakan berdasarkan
subyek (dalam miliar Rupiah)
Subyek

2016

2017

Badan usaha

37.872

40.189

Badan usaha dan rumah tangga

13.528

12.385

UMKM

35.730

41.606

Rumah tangga

56.461

59.480

143.591

154.660

Total

Untuk kategori berikutnya, belanja perpajakan dibagi berdasarkan tujuan
pemberiannya. Laporan ini membagi tujuan belanja perpajakan dalam 4
(empat) kategori utama. Nilai terbesar belanja perpajakan adalah untuk tujuan
peningkatan kesejahteraan umum. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa
mayoritas besaran belanja perpajakan untuk PPN adalah dalam bentuk
pengecualian barang dan jasa kena pajak yang diperuntukkan bagi peningkatan
daya beli masyarakat seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum,
serta jasa pendidikan dan kesehatan.
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Tabel-4. Rangkuman hasil estimasi belanja perpajakan berdasarkan
tujuan (dalam miliar Rupiah)
Tujuan

2016

2017

Melindungi UMKM

35.730

41.606

Mendorong Investasi

21.113

21.170

Mendukung dunia bisnis

30.286

32.403

Meningkatkan kesejahteraan umum

56.462

59.481

143.591

154.660

Total

Tabel-5, 6, dan 7 menyajikan estimasi belanja perpajakan berdasarkan
jenis pajak, dengan rincian dari setiap regulasi yang mendasarinya. Tabel-5
menyajikan landasan hukum atas fasilitas perpajakan yang telah diberikan
dan estimasi belanja perpajakan tahun 2016 dan 2017 untuk PPN dan PPnBM.
Tabel-6 menyajikan informasi yang serupa dengan tabel-7 untuk Pajak
Penghasilan dan Tabel-9 untuk Bea Masuk dan Cukai. Kolom kode pada tabel-5
sampai dengan tabel-7 adalah kodifikasi jenis perlakuan khusus atau fasilitas
perpajakan yang rinciannya disajikan pada bagian lampiran. Kolom perlakuan
khusus atau fasilitas adalah jenis fasilitas perpajakan yang diberikan. Kolom
estimasi adalah nilai estimasi belanja perpajakan pada tahun 2016 dan 2017.
Seluruh perhitungan dilakukan dalam miliar Rupiah, dengan beberapa catatan
simbol sebagai berikut:
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•

- : tidak dapat dihitung karena keterbatasan data

•

X : tidak dipublikasikan karena alasan kerahasiaan

•

E : nilai sangat kecil

Tabel-5. Estimasi belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM (dalam miliar Rupiah)
Kode

Peraturan

Perlakuan khusus atau fasilitas

2016

2017

PPN-001

PMK No.197/PMK.03/2013

PPN tidak terutang atas pengusaha kecil (di bawah 4,8 M)

32.946

39.043

PPN-002

UU PPN

PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok

20.863

21.476

PPN-003

UU PPN

PPN tidak terutang atas jasa pelayanan kesehatan medis

2.798

3.207

397

432

PPN-004

UU PPN

PPN tidak terutang atas jasa pelayanan sosial

PPN-005

UU PPN

PPN tidak terutang atas jasa pengiriman surat dengan perangko

PPN-006

UU PPN

PPN-007

UU PPN

Estimasi

-

-

PPN tidak terutang atas jasa keuangan

7.774

8.204

PPN tidak terutang atas jasa asuransi

1.304

2.197

PPN-008

UU PPN

PPN tidak terutang atas jasa keagamaan

PPN-009

UU PPN

PPN tidak terutang atas jasa pendidikan

128

199

8.084
11.822
13.856

8.677
12.670
15.115

PPN-010

UU PPN

PPN tidak terutang atas jasa angkutan umum

PPN-011

UU PPN

PPN tidak terutang atas jasa tenaga kerja

-

-

PPN-012

UU PPN

PPN tidak terutang atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos

-

-

5

4

3

15

20

12

E

E

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang badan internasional yang
PPN-013

PMK No.196/PMK.011/2016

terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia

PPN-014

PMK No.196/PMK.011/2016

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang hadiah untuk keperluan
ibadah, amal sosial, kebudayaan dan penanggulangan bencana alam

PPN-015

PMK No.196/PMK.011/2016

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan

PPN-016

PMK No.196/PMK.011/2016

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun
binatang dan barang untuk konservasi alam

29

30
PPN-017

PMK No.196/PMK.011/2016

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan kaum tuna netra

E

E

-

-

-

-

-

-

359

419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dan penyandang cacat lainnya
PPN-018

PMK No.196/PMK.011/2016

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah
atau abu jenazah
PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang

PPN-019

PMK No.196/PMK.011/2016

belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri
selama minimal 1 tahun

PPN-020

PMK No.196/PMK.011/2016

PPN-021

PP Nomor 38 tahun 2003

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai jumlah tertentu
PPN dibebaskan atas jual beli buku-buku pelajaran dan kitab suci
PPN dibebaskan atas jual beli rumah sederhana, sangat sederhana, rumah

PPN-022

PP Nomor 38 tahun 2003

PPN-023

PP Nomor 38 tahun 2003

susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan
lainnya
PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana
dan sangat sederhana

PPN-024

PP Nomor 38 tahun 2003

PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya
melalui kredit yang memenuhi ketentuan perundang-undangan
PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan

PPN-025

PP Nomor 38 tahun 2003

bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat
yang semata-mata untuk keperluan ibadah

PPN-026

PP Nomor 69 Tahun 2016

PPN tidak dipungut atas jasa angkutan laut dan impor suku cadang serta alat
keselamatan pelayaran

PPN-027

PP Nomor 69 Tahun 2016

PPN tidak dipungut atas penyerahan kereta api, suku cadang serta peralatan
yang diimpor oleh PT KAI
PPN tidak dipungut atas jasa persewaan kapal, pelabuhan dan perawatan atau

PPN-028

PP Nomor 69 Tahun 2016

reparasi docking kapal yang diterima oleh perusahaan angkutan laut nasional,
penangkapan ikan nasional, jasa pelabuhan nasional dan jasa angkutan sungai
dan danau nasional

PPN-029

PP Nomor 69 Tahun 2016

PPN-030

PP Nomor 81 Tahun 2015

PPN tidak dipungut atas jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima

223

185

13.566

14.246

11.994

12.335

oleh PT KAI
PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan serta benih, bibit dan pakannya
PPN-031

PP Nomor 81 Tahun 2015

PPN dibebaskan atas listrik di bawah 6600 VA

PPN-032

PP Nomor 81 Tahun 2015

PPN dibebaskan atas air bersih

-

-

PPN-033

PP Nomor 10 Tahun 2012

PPN dan PPnBM dibebaskan atas jual beli yang dilakukan di kawasan

-

-

-

-

-

-

1.940

2.009

114.227

125.329

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
PPN-034

PPN-035

PPN-036

PP No 41 Tahun 2013, PP No

Pengurangan dasar pengenaan pajak barang mewah sebesar 75% dari harga jual

22 Tahun 2014, PMK No.64/

kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine

PMK.011/2014

dengan konsumsi bahan bakar mulai dari 20-28 km per liter

PP No 41 Tahun 2013, PP No

Pengurangan dasar pengenaan pajak barang mewah sebesar 50% dari harga jual

22 Tahun 2014, PMK No.64/

kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine

PMK.011/2014

dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 28km/liter

PP No 41 Tahun 2013, PP No

Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM untuk kendaraan bermotor yang

22 Tahun 2014, PMK No.64/

termasuk program mobil LCGC

PMK.011/2014
TOTAL

31
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Tabel-6. Estimasi belanja perpajakan untuk PPh (dalam miliar Rupiah)
Kode
PPH-001

Peraturan

Perlakuan khusus atau fasilitas

Estimasi
2016

2017

0

0

1.641

1.468

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

-

-

-

-

PP 94/2010, PMK-159/PMK.010/2015, Tax Holiday untuk industri pionir
PER-44/PJ/2011, PER-45/PJ/2011

PPH-002

Pasal 31A UU PPh, PP 18/2015,

Investment allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau

PMK-144/PMK.011/2012, PMK159/

di daerah tertentu

PMK.010/2015, PER-41/PJ.2013, SE16/PJ/2007
PPH-003

UU No. 39 Tahun 2009, PP 2/2011, PP
26/2012, PP 29/2012

PPH-004

PMK-21/PMK.011/2010

Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan

PPH-005

Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, PP No. 7

Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka

7.113

7.214

2.784

2.563

Tahun 2013, PMK-238/PMK.03/2008,
SE-42/PJ/2009
PPH-006

Pasal 31E UU PPh, SE-66/PJ/2010

Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP badan

PPH-007

Pasal 4 ayat (1) UU PPh, PP 130/2000

Keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil dikecualikan dari objek PPh

-

-

PPH-008

PP 138/2000, KEP-563/PJ./2001

Fasilitas PPh terkait saat pengakuan penghasilan berupa keuntungan karena

-

-

Fasilitas PPh ditanggung Pemerintah atas hibah dan pinjaman luar negeri

-

-

Fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

-

-

pembebasan utang yang diperoleh debitur tertentu
PPH-009

PP 42/1995 s.t.d.t.d. PP 25/2001,
KMK-239/KMK.01/1996 s.t.d.t.d.
KMK-486/KMK.04/2000, KEP-526/
PJ./2000, SE-05/PJ.42/2001

PPH-010

PP No 20/2000 s.t.d.d PP 147/2000,
KMK-200/KMK.04/2000 s.t.d.d. KMK11/KMK.04/2001, KEP-229/PJ./2001

PPH-011

PP 80/2010, PMK-262/PMK.03/2010

PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah bagi pejabat negara, PNS, anggota

-

-

-

-

7.138

7.230

E

56

-

-

-

-

-

-

-

-

ABRI, dan para pensiunan
PPH-012

PP 131 Tahun 2000, KMK 51/

Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto

KMK.04/2001, PMK-26/

Sertifikat Bank Indonesia

PMK.010/2016, PER-01/PJ/2013
PPH-013

PMK 126/2017

Fasilitas PPh ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga
negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas
jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian
kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional

PPH-014

PMK 195/2016

Fasilitas PPh ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang
negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu

PPH-015

PP 40/2016, PMK 37/2017

Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak
Investasi Kolektif tertentu

PPH-016

PP 41/2016, PMK 40/2017

PPH-017

PMK 200/2015

Fasilitas perlakukan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja
dengan kriteria tertentu
Fasilitas perlakuan perpajakan (PPh tidak dipungut) bagi wajib pajak dan
pengusaha kena pajak yang menggunakan skema kontrak investasi kolektif dalam
rangka pendalaman sektor keuangan

PPH-018

PMK-191/2015

Fasilitas pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap yang
dilakukan di 2015 dan 2016

33

34
PPH-019

Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh, PMK-

Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh

-

-

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak

-

-

246/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK-154/
PMK.03/2009
PPH-020

PP 93/2010 , PMK 80/PMK.03/2009

dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.
PPH-021

PP 73/2016

BPJS

-

-

PPH-022

PER 11/2015, PMK 02/PMK.03/2010

Biaya promosi dan penjualan

-

-

PPH-023

Pasal 4 ayat (3) UU PPh, PMK 83/

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau

-

-

PMK.03/2009, PER-51/PJ/2009

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu

PPH-024

PMK 199/PMK.010/2016

DTP Pengalihan Hak atas Tanah Lumpur Lapindo

E

-

PPH-025

Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh, UU

Perlakuan perpajakan atas organisasi internasional tertentu

-

-

-

1

1.849

1.646

-

-

Nomor 37 Tahun 1999, PMK-215/
PMK.03/2008 s.t.d.t.d. PMK-156/
PMK.010/2015
PPH-026

PMK 47/PMK.010/2018
DTP Recurrent Cost SPAN

PPH-027

PMK 35/PMK.02/2010

DTP Panas Bumi

PPH-028

Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17

Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran

ayat (7) UU PPh, PP 46/2013, PMK-

bruto tertentu

107/PMK.011/2013

PPH-029

Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17

PPh final atas penghasilan jasa konstruksi

-

-

ayat (7) UU PPh, PP nomor 51 tahun
2008 jo PP nomor 140 tahun 2000
PPH-030

PP 34/2016; PMK 261/2016

PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

-

-

PPH-031

PP nomor 34 tahun 2017

PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan

-

-

20.525

20.179

TOTAL

Tabel-7. Estimasi belanja perpajakan Bea Masuk untuk Bea Masuk dan Cukai (dalam miliar Rupiah)
Kode

Peraturan

Perlakuan khusus atau fasilitas

BM-001

- Pasal 25 ayat (1) huruf b

Barang untuk keperluan badan internasional

- PMK No.148/PMK.04/2015

beserta pejabatnya yang bertugas di

Estimasi
2016

2017

3

3

Buku ilmu pengetahuan

-

-

- Pasal 25 ayat (1) huruf d

Barang kiriman hadiah/hibah untuk

4

44

- PMK No. 69/PMK.04/2012

keperluan ibadah untuk umum, amal,

Indonesia
BM-002

- Pasal 25 ayat (1) huruf c
- PMK No. 103/PMK.04/2007

BM-003

sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan
penanggulangan bencana alam
BM-004

- PMK No. 70/PMK.04/2012

Hibah Sosial

-

-

BM-005

- Pasal 25 ayat (1) huruf e

Barang untuk keperluan museum, kebun

E

E

- PMK No. 90/PMK.04/2012

binatang, dan tempat lain semacam itu yang
terbuka untuk umum serta barang untuk
konservasi alam

35

36
BM-006

- Pasal 25 ayat (1) huruf f

Barang untuk keperluan penelitian dan

- KMK No. 143/KMK.05/1997

pengembangan ilmu pengetahuan

7

6

E

E

E

E

E

E

2.019

2.486

4

3

1

E

4

3

E

E

-

-

- PMK No. 51/PMK.04/2007
BM-007
BM-008
BM-009

BM-010

- Pasal 25 ayat (1) huruf g

Barang untuk keperluan khusus kaum

- KMK No. 142/KMK.05/1997

tunanetra dan penyandang cacat lainnya

- Pasal 25 ayat (1) huruf j

Barang contoh yang tidak untuk

- KMK No. 140/KMK.05/1997

diperdagangkan

- Pasal 25 ayat (1) huruf q

Bahan terapi manusia, pengelompokan

- KMK No. 145/KMK.05/1997

darah, dan bahan penjenisan jaringan

- Pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c

Mesin, barang dan bahan untuk

- PMK No.176/PMK.011/2009

pembangunan atau pengembangan industri

- PMK No. 76/PMK.011/2012

dalam rangka penanaman modal

- PMK No. 188/PMK.010/2015
BM-011

- Pasal 26 ayat (1) huruf b

Barang modal dalam rangka pembangunan/

- PMK No. 66/PMK.010/2015

pengembangan industri pembangkit tenaga
listrik untuk kepentingan umum

BM-012

BM-013

- Pasal 26 ayat (1) huruf d

Peralatan dan bahan yang digunakan untuk

- PMK No.101/PMK.04/2007

mencegah pencemaran lingkungan

- Pasal 26 ayat (1) huruf e

Bibit dan benih untuk pembangunan

- PMK No.105/PMK.04/2007

dan pengembangan industri pertanian,
peternakan, atau perikanan

BM-014
BM-015

- Pasal 26 ayat (1) huruf f

Hasil laut yang ditangkap dengan sarana

- PMK No.113/PMK.04/2007

penangkap yang telah mendapat izin

- Pasal 26 ayat (1) huruf i

Barang untuk keperluan olahraga yang

- PMK No.256/PMK.04/2016

diimpor oleh induk organisasi olahraga
nasional

BM-016

- Production Sharing Contracts antara KKPS dengan Pertamina

Impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil

- UU No 8 Tahun 1971 tentang Pertamina

minyak dan gas bumi

164

194

- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas
- PMK No.20/PMK.010/2005
BM-017

- Kontrak Kerja Sama antara KKKS dengan BP Migas

Impor barang untuk kegiatan usaha hulu

- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas

minyak dan gas bumi

- PMK No. 177/PMK.011/2007
Aturan pajak
- PMK No. 196/PMK.011/2016 (PPN, PPN dan PPnBM tidak dipungut)
BM-018

- Kontrak Operasi Bersama (KOB)

Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan

- UU Pabean

Panas Bumi

- UU No. 27 Tahun 2003
- PMK No. 78/PMK.010/2005
- PMK No. 177/PMK.011/2007
Aturan Pajak
- PMK No. 196/PMK.011/2016 (PPN, PPN dan PPnBM tidak dipungut)
BM-019

- Kontrak Karya (KK)

Pembebasan atau keringanan Bea Masuk

- Kontrak PKP2B

atas impor barang dalam rangka kontrak

- UU Pabean

karya atau perjanjian karya pengusahaan

-259/PMK.04/2016

pertambangan batu bara

BM-020

PMK 104/PMK.011/2016

Kawasan Ekonomi Khusus

BM-021

PP 10/2012

Kawasan Perdagangan Bebas dan

PMK 47/2012

Pelabuhan Bebas

UU APBN

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

BM-022

-

-

6.358

6.133

275

280

8.839

9.153

PMK 14/PMK.010/2018
TOTAL

37

Detail estimasi tax expenditure untuk setiap jenis fasilitas pada table-7, 8, dan 9 di atas disampaikan dalam lampiran sebagai berikut.
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BAB 4

PENUTUP

B

elanja perpajakan Indonesia pada tahun 2017 mengalami peningkatan
secara nominal. Belanja ini meningkat sekitar Rp 11 triliun dari Rp
143,6 triliun menjadi Rp 154,7 triliun. Namun, apabila dibandingkan
dengan PDB secara keseluruhan, belanja ini mengalami sedikit

penurunan, yaitu dari 1,16 persen dari PDB menjadi 1,14 persen dari PDB.
Berdasarkan data yang diperoleh, kontribusi terbesar dari belanja ini (sekitar
80%) berasal dari PPN dan PPnBM. Sementara itu, sektor yang paling banyak
mendapatkan fasilitas perpajakan adalah sektor keuangan, diikuti dengan
sektor pertanian dan perikanan, jasa transportasi dan industri manufaktur.
Dari sisi subjek pajak, belanja perpajakan paling banyak diterima oleh rumah
tangga. Hal ini sejalan dengan data bahwa sebagian besar dipergunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan umum.
Dalam rangka menjaga transparansi fiskal pemerintah, laporan belanja
perpajakan akan diterbitkan setiap tahun. Pemerintah akan terus melakukan
penyempurnaan penyusunan laporan ini, baik dalam hal akurasi dan kebaruan
data, maupun cakupan aturan dan kebijakan yang dilaporkan. Oleh karena
itu, dalam setiap penerbitan Laporan Belanja Perpajakan tidak tertutup
kemungkinan akan terdapat penyesuaian perhitungan yang disebabkan adanya
perubahan kebijakan, atau perubahan asumsi dan data yang digunakan dalam
perhitungan besaran belanja perpajakan. Apabila ada, perubahan-perubahan
tersebut akan disampaikan secara sistematis dan transparan, untuk menjaga
konsistensi pelaporan dari tahun ke tahun.
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Halaman dikosongkan
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LAMPIRAN

L

TABEL ESTIMASI
BELANJA PERPAJAKAN
ampiran ini berisi perhitungan untuk setiap kebijakan belanja
perpajakan 2016 dan 2017. Sebelum melihat ke detail tabel, untuk
memberikan keseragaman pemahaman dalam menginterpretasikan
laporan, setiap bentuk belanja perpajakan akan disajikan dalam satu

tabel yang masing-masing memiliki rincian isian sebagai berikut.

Deskripsi Kebijakan Belanja Perpajakan
Penyajian gambaran singkat mengenai ciri-ciri utama dari belanja perpajakan
disertai dengan tanggal efektif berlakunya.

Jenis Pajak
Pengklasifikasian belanja perpajakan berdasarkan jenisnya yakni Pajak
Penghasilan Orang Pribadi atau Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Pertambahan Nilai Barang Mewah, atau Bea Masuk dan Cukai.

Penerima Manfaat
Mengidentifikasikan kelompok pembayar pajak (rumah tangga, UMKM,
perusahaan secara umum, dan lain sebagainya) yang memperoleh manfaat dari
diterapkannya kebijakan yang terkait dengan belanja perpajakan.

Bentuk Fasilitas
Beberapa jenis perlakuan perpajakan terkait dengan kebijakan belanja
perpajakan, yakni:
•

Tidak terutang: merupakan fasilitas yang diberikan untuk PPN terhadap
jenis-jenis barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau jasa yang tidak
terutang PPN maka tidak perlu dipungut PPN nya, dan Pengusaha Kena
Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa ini tidak
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dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait dengan
penyerahan yang tidak terutang PPN tersebut.
•

Dibebaskan atau Pembebasan: merupakan fasilitas yang diberikan untuk
PPh, PPN dan PPnBM dan Bea Masuk dan Cukai.
1.

PPh: fasilitas yang diberikan dalam bentuk pembebasan
pembayaran PPh yang seharusnya terutang.

2.

PPN: merupakan fasilitas yang diberikan untuk jenis-jenis
Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
tertentu. PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP yang
dibebaskan PPN tidak perlu memungut PPN nya, dan PKP
tersebut tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang
dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang terkait dengan
penyerahan yang dibebaskan PPN tersebut.

3.

Bea Masuk dan Cukai: merupakan fasilitas pembebasan Bea
Masuk dan Cukai untuk barang-barang tertentu atau di daerah
tertentu, dimana importir tidak perlu membayar Bea Masuk dan
Cukai yang seharusnya terutang.

•

Tidak dipungut: fasilitas tidak dipungut ini merupakan fasilitas yang
terkait dengan PPN dan PPnBM yaitu PKP diberikan fasilitas untuk
tidak memungut PPN atas penyerahannya yang dilakukannya dan dapat
mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/
atau JKP yang terkait dengan penyerahan yang tidak dipungut tersebut.

•

Tarif pajak 0 persen: yaitu fasilitas pengenaan PPN dan PPnBM dengan
menggunakan tarif 0 persen untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/
atau Jasa Kena Pajak yang diekspor.

•

Pengurangan basis pajak: Sejumlah biaya tertentu dikurangi dari total
pendapatan untuk menentukan jumlah dari pendapatan bersih sebagai
basis perhitungan pendapatan kena pajak atau dikurangi dari pendapatan
bersih untuk memperoleh nilai pendapatan kena pajak;

•

Kredit pajak: Sejumlah nilai yang dikurangi dari pajak terutang. Kredit
pajak dapat dikembalikan langsung kepada wajib pajak jika terdapat
kelebihan dari jumlah pajak terutang.

•

Pengurangan tarif pajak: Pengurangan tarif pajak dari tarif acuan
sebelumnya.

•

Ditanggung Pemerintah: pajak yang terutang tidak perlu dibayar oleh
Wajib Pajak melainkan ditanggung oleh Pemerintah.

•

Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak: pengurangan dasar pengenaan
pajak dari dasar pengenaan pajak yang seharusnya.
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Dasar Hukum
Pemaparan mengenai ketentuan hukum yang terkait dengan kebijakan belanja
perpajakan. Umumnya terdapat satu landasan hukum tertinggi (undangundang) yang menjadi acuan penerapan kebijakan tax expenditure, ketentuan
hukum di bawah undang-undang yang mengatur kebijakan tax expenditure
merupakan penjabaran teknis atas ketentuan perundang-undangan tersebut.

Kategori
Membagi tujuan menjadi beberapa kategori umum, yaitu:
•

Mendorong investasi;

•

Meningkatkan kesejahteraan umum;

•

Melindungi UMKM;

•

Mempermudah administrasi dan kepatuhan; dan

•

Mendukung dunia bisnis.

Tujuan
Menjelaskan mengenai tujuan umum atas pemberian pengenaan belanja
perpajakan atas objek atau subyek pajak terkait.

Alasan Menjadi Belanja Perpajakan
Bagian ini memaparkan alasan-alasan mengenai mengapa kebijakan belanja
perpajakan menyimpang dari acuan sistem perpajakan. Pengukuran yang
menjadi bagian dari sistem perpajakan yang menjadi acuan juga dipaparkan di
bagian yang sama.

Implementasi
Poin implementasi berisi pemaparan mengenai tanggal atau tahun efektif
diberlakukannya kebijakan belanja perpajakan. Juga pemaparan mengenai
beberapa pengembangan terbaru dari kebijakan tersebut.

Subyek
Kebijakan belanja perpajakan diklasifikasikan berdasarkan subyeknya.
Klasifikasi ini dilakukan sepenuhnya untuk tujuan mempermudah kategorisasi
penerima manfaat dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan hal-hal yang
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menjadi dasar pertimbangan kebijakan perpajakan. Beberapa subyek yang telah
diidentifikasi diantaranya adalah:
•

Badan usaha;

•

Badan usaha – UMKM;

•

Rumah tangga; dan

•

Rumah tangga miskin.

Selain itu, subyek juga dibagi berdasarkan sektor ekonomi yaitu:
•

Pertanian dan perikanan;

•

Pertambangan dan penggalian;

•

Industri manufaktur;

•

Konstruksi;

•

Jasa transportasi;

•

Jasa pendidikan dan kesehatan;

•

Jasa keuangan;

•

Jasa sosial;

•

Listik dan gas; dan

•

Sektor lainnya.

Kode
Memuat angka kode dari masing-masing tax expenditure. Bentuk standar dari
kode adalah Jenis Pajak-XXX. Jenis pajak adalah PPN, PPh, atau BM-XXX adalah
nomor kode.

Sumber Data
Bagian ini memaparkan mengenai sumber data yang digunakan dalam
mengestimasi tax expenditure.

Cara Perhitungan
Memaparkan mengenai metode yang digunakan dalam menghitung estimasi
belanja perpajakan.

Akurasi Perhitungan
Menjelaskan sejauh mana akurasi perhitungan tax expenditure dengan
mempertimbangkan data dan asumsi yang tersedia. Terdapat tiga tingkat
akurasi, yakni rendah, menengah, dan tinggi.

44

Jumlah Penerima Manfaat
Bagian ini memaparkan informasi mengenai jumlah individu, rumah
tangga dan perusahaan atau organisasi lainnya yang memperoleh manfaat
dari kebijakan tax expenditure. Seorang wajib pajak memperoleh manfaat
melalui berkurangnya jumlah pajak terutangnya. Wajib pajak lainnya, tidak
dapat dikenakan pajak sehingga tidak memperoleh keuntungan melalui
berkurangnya pajak terutang, ataupun klaim atas kredit pajak. Selain itu dalam
bagian ini juga dipaparkan informasi mengenai jumlah potensial penerima
manfaat dari kebijakan tax expenditure.

Estimasi Belanja Perpajakan
Merupakan estimasi biaya menurut metode revenue forgone atas kebijakan
tax expenditure, yang dihitung untuk periode satu tahun pajak. Dalam hal
tahun buku suatu wajib pajak berbeda dari tahun pajak, maka nilai dari tax
expenditure dialokasikan ke dalam tahun pajak di mana periode tahun buku
wajib pajak tersebut berakhir.
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PPN-001 -- PPN Tidak Terutang atas Pengusaha Kecil
Deskripsi

Pengecualian pembebanan pajak kepada pengusaha kecil yang
didefinisikan sebagai pengusaha yang memiliki peredaran atau
penerimaan bruto tidak lebih dari RP 4.800.000.000 selama
satu tahun

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan Usaha-UMKM

Jenis insentif

Tidak terutang PPN

Dasar hukum

Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013; merupakan
perubahan atas peraturan Menteri keuangan No. 68/
PMK.03/2010

Tujuan-kategori

Melindungi UMKM

Tujuan

Memberikan insentif bagi pelaku umkm untuk mengembangkan
usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang PPN atas kelompok masyarakat
ini merupakan deviasi terhadap perlakuan pajak standar

Implementasi

Efektif sejak tahun 1985

Subyek

Badan Usaha - UMKM

Sumber data

Tabel Input Output UMKM, Tabel Social Accounting Matrix, Survei
Sosial Ekonomi Bappenas, BPS Indonesia

Cara perhitungan

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan model Fiskal
Computable General Equilibrium (CGE) – Badan Kebijakan Fiskal.
PPN dikenakan untuk pengusaha dengan batasan peredaran
bruto Rp600 juta/tahun. Untuk pengusaha dengan peredaran
bruto di bawah Rp600 juta/tahun masih tetap dikecualikan
dari tax expenditure. Penetapan Rp600 juta/tahun dilakukan
dengan argumentasi rata-rata batasan PKP di ASEAN adalah
sekitar Rp600 juta/tahun (dengan mempertimbangkan asumsi
rata-rata batasan PKP/PDB per kapita)

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai
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2016

2017

32.946

39.043

PPN-002 -- PPN tidak terutang untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk Barang kebutuhan pokok yang
sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yakni meliputi :
•

beras dan gabah;

•

jagung

•

sagu

•

kedelai

•

garam konsumsi

•

daging

•

telur

•

susu

•

buah-buahan

•

sayur-sayuran

•

ubi-ubian

•

bumbu-bumbuan

•

gula konsumsi

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah Tangga

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non barang kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (2) UU No.42 Tahun 2009, PMK Nomor 116/
PMK.010/2017

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk dapat memberikan harga yang lebih murah atas barang
kebutuhan pokok sehingga dapat lebih terjangkau oleh
masyarakat Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2009

Subyek

Rumah Tangga

Sumber data

Tabel Input-Output 2010, BPS Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas
konsumsi barang kebutuhan pokok pada Tabel Input-Output
dikalikan dengan tarif normal, tingkat kepatuhan PPN (53%).

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

20.863

21.476
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PPN-003 -- PPN tidak terutang untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Medis
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk setiap jasa pelayanan medis yang
meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi,
dokter hewan, ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi dan
fisioterapi, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan
perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan,
laboratorium kesehatan dan sanatorium

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang optimal
kepada masyarakat

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang atas jasa ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 1995

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

Data Susenas, BPS Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat atas jasa
pelayanan medis yang diperoleh dari data Susenas Tahun
2016-2017, dan dikali dengan tarif PPN normal, serta dikali
dengan tingkat kepatuhan PPN (53%).

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Pajak Pertambahan Nilai

2.798

3.207
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PPN-004 -- PPN tidak terutang atas Jasa Pelayanan Sosial
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk setiap jasa yang diberikan oleh
panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, lembaga
rehabilitasi, layanan rumah duka (termasuk penyedia jasa
pemakaman dan krematorium) dan penyedia jasa layanan
olahraga non komersial.

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Sebagai insentif kepada masyarakat maupun organisasi
nirlaba di tengah masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam penyediaan jasa layanan sosial serta untuk
menggugah masyarakat untuk membiayai jalannya jasa
pelayanan sosial.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas jasa ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 1995

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

Tabel Input-Output 2010, BPS Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan sekitar 10% dari nilai konsumsi rumah
tangga atas jasa sosial lainnya pada Tabel Input-Output
dikalikan dengan tarif normal.
Angka 10% merupakan perkiraan proporsi bagian jasa sosial
yang terkait dengan panti asuhan, panti jompo, pemadam
kebakaran, lembaga rehabilitasi, layanan rumah duka, dan
layanan olah raga nonkomersial.

Akurasi perhitungan

Rendah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

397

432
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PPN-005 -- PPN tidak terutang untuk Jasa Pengiriman Surat dengan Perangko
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk setiap jasa pengiriman surat dengan
menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain
pengganti perangko tempel

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk memberikan akses komunikasi yang optimal kepada
seluruh masyarakat di setiap daerah di Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 1 Januari 2010

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

PT Pos Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung dengan mengalikan jumlah penjualan perangko PT
Pos Indonesia setiap tahun dengan tarif normal dan margin
usaha dari penjualan perangko tersebut

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*
*keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPN-006 -- PPN tidak terutang atas Jasa Keuangan
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk jasa keuangan meliputi:
•

jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/
atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

•

jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau
meminjamkan dana kepada pihak lain dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

•

jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, berupa:
1.

sewa guna usaha dengan hak opsi;

2.

anjak piutang;

3.

usaha kartu kredit; dan/atau

4.

pembiayaan konsumen;

5.

jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai,
termasuk gadai syariah dan fidusia; dan

6.

jasa penjaminan.

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan Usaha

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Memberikan fasilitas pajak dalam industri keuangan memiliki
tujuan untuk memperluas inklusi keuangan serta mendukung
berkembangnya industri dalam negeri

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang atas jasa ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2001

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Tabel IO 2010, BPS Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas
jasa keuangan pada Tabel Input-Output dikalikan dengan tarif
normal.

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Pajak Pertambahan Nilai

7.774

8.204
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PPN-007-- PPN tidak terutang atas Jasa Asuransi
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk jasa asuransi

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan Usaha

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Memberikan fasilitas pajak dalam jasa asuransi memiliki
tujuan untuk mendorong berkembangnya jasa asuransi dalam
negeri

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang atas jasa ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2001

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Tabel IO 2010, BPS Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas
jasa keuangan pada Tabel Input-Output dikalikan dengan tarif
normal kemudian dikalikan dengan tingkat kepatuhan (53%)

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Pajak Pertambahan Nilai

1.304

2.197
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PPN-008--PPN tidak terutang atas Jasa Keagamaan
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk setiap jasa keagamaan yang
meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian
khutbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan
keagamaan dan jasa lainnya di bidang keagamaan

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk mendukung penyediaan jasa pelayanan keagamaan
bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang atas jasa ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2010

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

BPS Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas jasa
lainnya pada Tabel Input-Output dikalikan dengan tarif normal.
Proporsi jasa keagamaan yang ada di jasa lainnya
diasumsikan sebesar 5%.

Akurasi perhitungan

Rendah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

128

199
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PPN-009 -- PPN tidak terutang atas Jasa Penyelenggaraan Pendidikan
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk setiap jasa penyelenggaraan
pendidikan yang meliputi pendidikan umum, pendidikan
kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan,
pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan
professional serta penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk mendukung penyediaan jasa pendidikan bagi seluruh
lapisan masyarakat Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang atas jasa ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2001

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

BPS Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas jasa
pendidikan pada Tabel Input-Output dikalikan dengan tarif
normal

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat
Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai
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2016

2017

8.084

8.677

PPN-010 -- PPN tidak terutang atas Jasa Angkutan Umum
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk setiap jasa angkutan umum di darat,
air dan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk mendukung penyediaan jasa angkutan umum kepada
seluruh masyarakat Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang atas jasa ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2010

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

Tabel Input-Output 2010, BPS Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas jasa
angkutan umum pada Tabel Input-Output dikalikan dengan tarif
normal.

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

11.822
13.856

12.670
15.115
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PPN-011 -- PPN tidak terutang atas Jasa Tenaga Kerja
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk setiap jasa tenaga kerja yang
meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga
kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak
bertanggung jawab terhadap hasil kerja dari tenaga kerja
tersebut, jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dan menurunkan
angka pengangguran di Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Untuk mempromosikan tujuan-tujuan sosial tanpa
menimbulkan belanja langsung bagi negara

Implementasi

Efektif sejak tahun 2010

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

BPS Indonesia

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai *
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPN-012 -- PPN tidak terutang untuk Jasa Pengiriman Uang dengan Wesel Pos
Deskripsi

PPN tidak terutang untuk setiap jasa pengiriman uang dengan
wesel pos

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

PT Pos Indonesia

Jenis insentif

PPN tidak terutang (non jasa kena pajak)

Dasar hukum

Pasal 4A ayat (3) UU No.42 Tahun 2009

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk memberikan akses pelayanan pengiriman uang ke
daerah-daerah yang optimal kepada seluruh masyarakat di
seluruh wilayah Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak terutang atas jasa ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 1 April 2010

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

PT Pos Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung dengan mengalikan jumlah penjualan atas jasa
pengiriman uang dengan wesel pos yang dilakukan oleh PT Pos
Indonesia setiap tahun dengan tarif normal dan margin usaha
dari jasa tersebut

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPN-013 -- PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan badan
internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia
Deskripsi

PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang
untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar
pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas
di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

PPN dan PPnBM tidak dipungut

Dasar hukum

PMK No.196/PMK.011/2016

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk menyamakan dengan kelaziman praktek di dunia
internasional

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2017

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

Data impor atas barang untuk keperluan badan internasional
yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia dari
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang untuk
keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada
Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia dikalikan dengan tarif normal

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai
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2016

2017

5

4

PPN-014 -- PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang kiriman hadiah untuk
keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan
penanggulangan bencana alam
Deskripsi

PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas Barang
kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,
kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan
bencana alam

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Penerima manfaat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang
agama dan sosial kemasyarakatan

Jenis insentif

PPN dan PPnBM tidak dipungut

Dasar hukum

PMK No.196/PMK.011/2016

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk memberikan fasilitas fiskal dan mendukung kegiatan
sosial kemasyarakatan

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN

Implementasi

Efektif sejak tahun 2017

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

Data impor atas barang untuk kiriman hadiah untuk keperluan
ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk
kepentingan penanggulangan bencana alam dari Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai impor atas kiriman hadiah untuk
keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau
barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
dikalikan dengan tarif normal

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

3

15
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PPN-015 -- PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan
Deskripsi

PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas Barang
untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Penerima manfaat

Badan usaha

Jenis insentif

PPN dan PPnBM tidak dipungut

Dasar hukum

PMK No.196/PMK.011/2016

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Untuk memberikan fasilitas fiskal terhadap kegiatan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2017

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data impor atas barang untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dari Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai impor atas Barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dikalikan
dengan tarif normal

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai
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2016

2017

20

12

PPN-016 -- PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum,
kebun binatang dan barang untuk konservasi alam
Deskripsi

PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang
keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk
konservasi alam

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Penerima manfaat

Pihak yang bergerak di bidang pemeliharaan binatang (kebun
binatang), konservasi alam dan museum

Jenis insentif

PPN dan PPnBM tidak dipungut

Dasar hukum

PMK No.196/PMK.011/2016

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk memberikan fasilitas fiskal dan mendukung kegiatan
sosial kemasyarakatan

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN

Implementasi

Efektif sejak tahun 2017

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data impor atas keperluan museum, kebun binatang dan
barang untuk konservasi alam dari Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai impor atas keperluan museum,
kebun binatang dan barang untuk konservasi alam dikalikan
dengan tarif normal

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

E

E
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PPN-017 -- PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang untuk keperluan khusus kaum tuna
netra dan penyandang cacat
Deskripsi

PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang
untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang
cacat

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

PPN dan PPnBM tidak dipungut

Dasar hukum

PMK No.196/PMK.011/2016

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk memberikan fasilitas fiskal terhadap keperluan kaum
tuna netra dan penyandang cacat

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN

Implementasi

Efektif tahun 2017

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

Data impor atas keperluan khusus kaum tuna netra dan
penyandang cacat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai impor atas keperluan khusus
kaum tuna netra dan penyandang cacat dikalikan dengan tarif
normal

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai
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2016

2017

E

E

PPN-018 -- PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah
atau abu jenazah
Deskripsi

PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas peti atau
kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Penerima manfaat

Penduduk Indonesia yang mengirimkan jenazah atau abu
jenazah

Jenis insentif

PPN dan PPnBM tidak dipungut

Dasar hukum

PMK No.196/PMK.011/2016

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk memberikan fasilitas fiskal terhadap pengiriman
jenazah atau abu jenazah

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2017

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPN-019 -- PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk barang pindahan tenaga kerja Indonesia
(TKI) yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia
(TNI/POLRI) yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama satu tahun
Deskripsi

PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang
pindahan TKI yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang
belajar di luar negeri, PNS, anggota TNI/POLRI yang bertugas
di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Penerima manfaat

TKI, mahasiswa, PNS, TNI/POLRI yang bertugas/berada di
luar negeri selama satu tahun atau lebih dan kembali lagi ke
Indonesia.

Jenis insentif

PPN dan PPnBM tidak dipungut

Dasar hukum

PMK No.196/PMK.011/2016

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk menyamakan dengan kelaziman praktek di dunia
internasional

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN dan PPnBM tidak dipungut atas kegiatan ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2017

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPN-020 -- PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan Pabean
Deskripsi

PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk barang pribadi
penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan
barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan Pabean

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut

Dasar hukum

UU No.17 tahun 2006

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi
Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan
Bea Masuk

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2007

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

Neraca Pariwisata Nasional (BPS dan Kementerian Pariwisata)

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan struktur pengeluaran penduduk
Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri (Neraca
Pariwisata Nasional, BPS dan Kementerian Pariwisata)

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

-

-

Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPN-021 -- PPN Dibebaskan untuk Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama
Deskripsi

PPN dibebaskan untuk Buku-buku pelajaran umum, kitab suci
dan buku-buku pelajaran agama

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

Fasilitas PPN dibebaskan

Dasar hukum

PP. No 38 Tahun 2003

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan
membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan
buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau
masyarakat

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efetif sejak tahun 2001

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

Data Susenas, BPS Indonesia

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat atas bukubuku pelajaran yang diperoleh dari data Susenas Tahun 20162017, dan dikali dengan tarif PPN normal, serta dikali dengan
tingkat kepatuhan PPN (53%).

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai
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2016

2017

359

419

PPN-022 -- PPN dibebaskan atas 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
Deskripsi

PPN dibebaskan atas 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

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Penduduk Indonesia yang melakukan pembelian atas rumah
sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana,
pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan
lainnya

Jenis insentif

Fasilitas PPN dibebaskan

Dasar hukum

PP. No 38 Tahun 2003

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Memperluas akses kepemilikan rumah bagi seluruh
masyarakat Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2001

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPN-023 -- PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah
sederhana, dan rumah sangat sederhana
Deskripsi

PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana,
rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan usaha dan rumah tangga

Jenis insentif

Fasilitas PPN dibebaskan

Dasar hukum

PP. No 38 Tahun 2003

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Memperluas akses tempat tinggal bagi seluruh masyarakat
Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN dibebaskan atas jasa ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2004

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPN-024 -- PPN dibebaskan atas unit hunian Rumah Susun Sederhana yang perolehannya
dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi
ketentuan perundang-undangan
Deskripsi

PPN dibebaskan atas unit hunian Rumah Susun Sederhana yang
perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan
rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan
sebagai berikut:
1.

Luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu
meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam
meter persegi);

2.

Pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat;

3.

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;

4.

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.

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan usaha dan rumah tangga

Jenis insentif

Fasilitas PPN dibebaskan

Dasar hukum

PP. No 81 Tahun 2015

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Mendorong pembangunan nasional melalui industri strategis

Alasan menjadi belanja perpajakan Pengenaan PPN dibebaskan atas penyerahan barang ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.
Implementasi

Efektif sejak 2016

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPN-025 -- PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan
bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang sematamata untuk keperluan ibadah
Deskripsi

PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor
untuk pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat
sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata
untuk keperluan ibadah

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan Usaha dan Rumah tangga

Jenis insentif

Fasilitas PPN dibebaskan

Dasar hukum

PP. No 38 Tahun 2001

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Memberikan fasilitas fiscal bagi kontraktor untuk
pemborongan bangunan rumah sederhana dan sangat
sederhana serta tempat yang digunakan sebagai rumah
ibadah

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas jasa ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2001

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPN-026 -- PPN tidak dipungut atas kapal dan suku cadang serta alat keselamatan
pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor atau dibeli dan digunakan oleh
Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan
Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya
Deskripsi

PPN tidak dipungut atas kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal
angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal
pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan
suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan
manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran
Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional,
Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau
Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan usaha

Jenis insentif

Fasilitas PPN tidak dipungut

Dasar hukum

PP. No 69 Tahun 2015

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Mengembangkan industri nasional dalam mendorong
pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air,
dan udara;

Alasan menjadi belanja perpajakan Pengenaan PPN tidak dipungut atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.
Implementasi

Efektif sejak tahun 2015

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data Surat Keterangan Bebas (SKB)/Surat Keterangan Tidak
Dipungut (SKTD) atas penyerahan/impor kapal kapal laut, kapal
angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan
penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap
ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan
pelayaran atau keselamatan manusia

Cara perhitungan

Menjumlahkan nilai PPN atas SKB/SKTD hanya untuk kapal
laut, kapal kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan
kapal angkutan penyeberangan dan suku cadang serta alat
keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia untuk kapal
yang digunakan sebagai alat transportasi umum di air yang
digunakan oleh konsumen akhir.

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-
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Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia khususnya untuk kapal yang dikonsumsi oleh konsumen akhir dan tidak
dipergunakan untuk proses bisnis/usaha
Periode 1 Januari 2001 – 16 Oktober 2015, fasilitas yang diberikan adalah fasilitas PPN yang dibebaskan. Periode tanggal 17 Oktober –
laporan ini dibuat, fasilitas yang diberikan adalah fasilitas PPN tidak dipungut.
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PPN-027 -- PPN tidak dipungut untuk Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk
perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT
(PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang
ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta
api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan
digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia
Deskripsi

PPN tidak dipungut untuk Kereta api dan suku cadang
serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta
prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO)
Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor
oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api
Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku
cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta
prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api
Indonesia

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan usaha

Jenis insentif

Fasilitas PPN tidak dipungut

Dasar hukum

PP. No 69 Tahun 2015

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Mengembangkan industri nasional dalam mendorong
pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air,
dan udara;

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas jasa ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak 2016

Subyek

Badan usaha – PT KAI

Sumber data

Data Surat Keterangan Bebas (SKB)/Surat Keterangan Tidak
Dipungut (SKTD) atas jasa perawatan atau reparasi kereta api
yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia

Cara perhitungan

Nilai PPN yang tidak dipungut dihitung berdasarkan nilai jasa
perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT
(PERSERO) Kereta Api Indonesia dikalikan dengan tarif normal
PPN.

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

1

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia
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PPN-028 -- PPN tidak dipungut atas jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhan meliputi jasa
tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, dan jasa perawatan atau reparasi (docking)
kapal yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan
Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan
Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional
Deskripsi

PPN tidak dipungut atas jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhan
meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, dan
jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal yang diterima oleh
Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan
Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan
Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan Nasional

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan usaha

Jenis insentif

Fasilitas PPN tidak dipungut

Dasar hukum

PP. No 69 Tahun 2015

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Mengembangkan industri nasional dalam mendorong
pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air,
dan udara;

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2015

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data Surat Keterangan Bebas (SKB)/Surat Keterangan Tidak
Dipungut (SKTD) atas penyerahan jasa persewaan kapal, jasa
kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan
jasa labuh, dan jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal yang
diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan
Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa
Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa
Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional

Cara perhitungan

Menjumlahkan nilai PPN atas SKB/SKTD hanya untuk jasa
persewaan kapal, jasa kepelabuhan, dan jasa perawatan
atau reparasi (docking) kapal yang diterima oleh Perusahaan
Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa
Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa
Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang
digunakan sebagai alat transportasi umum di air yang digunakan
oleh konsumen akhir

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-
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Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia khususnya untuk kapal yang dikonsumsi oleh konsumen akhir dan tidak
dipergunakan untuk proses bisnis/usaha. Periode 1 Januari 2001 – 16 Oktober 2015, fasilitas yang diberikan adalah fasilitas PPN yang
dibebaskan. Periode tanggal 17 Oktober – laporan ini dibuat, fasilitas yang diberikan adalah fasilitas PPN tidak dipungut.
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PPN-029 -- PPN Tidak Dipungut untuk Jasa Perawatan dan Reparasi Kereta Api
Deskripsi

PPN tidak dipungut untuk setiap jasa perawatan dan reparasi
kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian Umum.

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan Usaha

Jenis insentif

Fasilitas PPN tidak dipungut

Dasar hukum

PP. No 69 Tahun 2015

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Mengembangkan industri nasional dalam mendorong
pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air,
dan udara;

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN tidak dipungut atas jasa ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak 2016

Subyek

Badan Usaha-PT (Persero) Kereta Api Indonesia

Sumber data

Laporan keuangan PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia

Cara perhitungan

Nilai PPN yang tidak dipungut dihitung berdasarkan nilai jasa
perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT
(PERSERO) Kereta Api Indonesia dikalikan dengan tarif normal
PPN.

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

1

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai
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2016

2017

223

185

PPN-030 -- PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang
kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan serta benih, bibit dan
pakannya
Deskripsi

PPN dibebaskan atas Barang yang dihasilkan dari kegiatan
usaha di bidang kelautan dan perikanan, pertanian,
peternakan, perkebunan serta benih, bibit dan pakannya

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Badan usaha

Jenis insentif

Fasilitas PPN dibebaskan

Dasar hukum

PP. No 81 Tahun 2015

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Mendorong pembangunan nasional melalui industri strategis

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN dibebaskan atas jasa ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak 2016

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Laporan keuangan perusahaan, Kementerian Kelautan dan
Perikanan

Cara perhitungan

Nilai PPN yang dibebaskan dihitung berdasarkan nilai barang
yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan
perikanan, baik penangkapan maupun budidaya dikalikan
dengan tarif PPN normal

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai

2016

2017

13.566

14.246
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PPN-031 -- PPN dibebaskan untuk Listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600
(enam ribu enam ratus) Voltase Amper (VA)
Deskripsi

PPN dibebaskan untuk pemakaian listrik, kecuali konsumsi
listrik untuk rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA.

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

Fasilitas PPN dibebaskan

Dasar hukum

PP No. 81 tahun 2015

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk memberikan akses listrik yang optimal kepada seluruh
masyarakat di setiap daerah di Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif tanggal 1 Januari 1995

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

Tabel Input-Output 2010, Statistik PLN, Annual Report PLN

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas listrik
pada Tabel Input-Output yang dikurangi dengan konsumsi yang
dilakukan oleh RT kategori R-3 dari statistik PLN dikalikan
dengan tarif normal. Tingkat kepatuhan diasumsikan 100%
karena sebagian besar merupakan penyerahan oleh PLN dan
sedikit perusahaan penyedia listrik lainnya.

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai
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2016

2017

11.994

12.335

PPN-032 -- PPN dibebaskan atas Air Bersih
Deskripsi

PPN dibebaskan atas penyerahan Air Bersih

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Penerima manfaat

Rumah tangga

Jenis insentif

Fasilitas PPN dibebaskan

Dasar hukum

PP. No 40 Tahun 2015

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

untuk menjamin ketersediaan air dan mendukung kebijakan
Pemerintah mengenai pengembangan sistem penyediaan air
minum

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN dibebaskan atas jasa ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak 2016

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia
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PPN-033 -- PPN dan PPnBM dibebaskan untuk Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas
Deskripsi

PPN dan PPnBM dibebaskan untuk setiap penyerahan barang
dan jasa yang dilakukan dalam Kawasan Perdagangan Bebas
Dan Pelabuhan Bebas serta impor atas barang dan jasa yang
masuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas

Jenis pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Penerima manfaat

Badan usaha dan rumah tangga

Jenis insentif

Fasilitas PPN dibebaskan

Dasar hukum

PP No. 10 Tahun 2012

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Mengembangkan industri yang ada di dalam Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta untuk menarik
investor agar berinvestasi di kawasan tersebut sehingga dapat
bersaing dengan industri di negara tetangga

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan PPN dan PPnBM dibebaskan atas barang ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif tanggal 16 Januari 2009

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia
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2016

2017

-

-

PPN-034 -- Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPn BM sebesar 75% dari harga jual
untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual
petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated
engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai
dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu
Deskripsi

Pemberian pengurangan DPP PPn BM sebesar 75% dari harga
jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi
advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit
CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine,
dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer
per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan
bakar lain yang setara dengan itu

Jenis pajak

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Penerima manfaat

Badan usaha

Jenis insentif

Fasilitas pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (reduce tax
basis)

Dasar hukum

PP No 41 Tahun 2013, PP No 22 Tahun 2014, PMK No.64/
PMK.011/2014

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Mendorong penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan di
Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum Dasar Pengenaan Pajak

Implementasi

Efektif tanggal 23 Mei 2013

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data impor kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi
advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit
CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine,
dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer
per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan
bakar lain yang setara dengan itu yang berasal dari DJBC,
karena seluruh kendaraan bermotor jenis ini masih diimpor.

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia
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PPN-035 -- Pengurangan dasar pengenaan pajak PPn BM sebesar 50% dari harga jual untuk
kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol
gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine,
dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain
yang setara dengan itu
Deskripsi

Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak PPn BM
sebesar 50% dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang
menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol
gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine,
CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar
minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain
yang setara dengan itu

Jenis pajak

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Penerima manfaat

Badan Usaha

Jenis insentif

Fasilitas pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (reduce tax
basis)

Dasar hukum

PP No 41 Tahun 2013, PP No 22 Tahun 2014, PMK No.64/
PMK.011/2014

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Mendorong penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan di
Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum Dasar Pengenaan Pajak

Implementasi

Efektif tanggal 23 Mei 2013

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data impor kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi
advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine,
(converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/
LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak
lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang
setara dengan itu yang berasal dari DJBC, karena seluruh
kendaraan bermotor jenis ini masih diimpor.

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia
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2016

2017

-

-

PPN-036 -- Pengurangan DPP PPn BM sebesar 0% dari harga jual untuk kendaraan
bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan
atau station wagon
Deskripsi

Pemberian pengurangan DPP PPn BM sebesar 0% dari harga
jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil
hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station
wagon, dengan persyaratan 1) motor bakar cetus api dengan
kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi
bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau
bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau 2) motor nyala
kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder
sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak
paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang
setara dengan itu.

Jenis pajak

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Penerima manfaat

Badan usaha

Jenis insentif

Fasilitas pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (reduce tax
basis)

Dasar hukum

PP No 41 Tahun 2013, PP No 22 Tahun 2014, PMK No.64/
PMK.011/2014

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Mendorong kemajuan industri otomatif nasional yang lebih

Alasan menjadi belanja

Pengurangan DPP ini merupakan deviasi terhadap definisi

perpajakan

umum DPP

Implementasi

Efektif tanggal 23 Mei 2013

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Produksi mobil Low Cost Green Car (LCGC) dan harga mobil LCGC

ramah lingkungan

yang berasal dari Gaikindo
Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan jumlah produksi mobil LCGC yang dijual
di dalam negeri dikalikan dengan tarif PPnBM seharusnya
yang berlaku (10%) dikali dengan harga jual mobil tersebut di
tingkat pabrikan.

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1.940

2.009
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PPN-037 -- Pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak melakukan
penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran
Deskripsi

Pengusaha kena pajak dapat melakukan pengkreditan pajak
masukan sebesar maksimal 90% dalam hal penyerahan
kendaraan bermotor bekas secara eceran

Jenis pajak

Kredit pajak masukan

Penerima manfaat

Badan usaha

Jenis insentif

Kredit pajak masukan

Dasar hukum

PMK No. 79/PMK.03/2010

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Untuk memberikan fasilitas pajak bagi pengusaha kendaraan
bermotor bekas

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan kredit PPN atas jenis usaha ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis pajak PPN.

Implementasi

Efektif sejak tahun 1 April 2010

Subyek

Badan usaha

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Pertambahan Nilai
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2016

2017

-

-

PPH-001 -- Tax Holiday
Deskripsi

1.

Pengurangan PPh Badan untuk penanaman modal baru
pada 17 kelompok industri pionir sebesar 100% dengan
jangka waktu 5 s.d. 20 tahun tergantung nilai investasi.

2.

Nilai investasi minimal Rp500 miliar

3.

Kelompok industri yang dapat memperoleh tax holiday: (1)
industri logam dasar; (2) industri pengilangan dan/atau
pemurnian minyak bumi dan gas; (3) industri petrokimia;
(4) industri kimia dasar anorganik; (5) industri kimia dasar
organik; (6) industri bahan baku farmasi; (7) industri
komponen komputer; (8) industri komponen smartphone;
(9) industri komponen utama mesin industri; (10)
industri komponen utama kendaraan roda 4; (11) industri
komponen utama robotika; (12) industri komponen utama
kapal; (13) industri komponen utama pesawat terbang;
(14) industri komponen utama kereta api; (15) Industri
komponen utama alat kesehatan; (16) industri mesin
pembangkit tenaga listrik; (17) infrastruktur ekonomi

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru pada
industri pionir

Jenis insentif

Fasilitas Pengurangan PPh Badan

Dasar hukum

1.

PP 94/2010

2.

PMK 130/PMK.011/2011 (telah dicabut)

3.

PMK-159/PMK.010/2015 (telah dicabut)

4.

PMK-35/PMK.010/2018

5.

PER-44/PJ/2011, PER-45/PJ/2011

Tujuan-Kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Mengembangkan industri pionir nasional dalam mendukung
percepatan pembangunan ekonomi

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengurangan PPh Badan merupakan deviasi terhadap
definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi
pendapatan pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak 2011

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Laporan tahunan pemanfaatan tax holiday

Cara perhitungan dan metode

Nilai PPh yang dikurangkan dihitung berdasarkan laporan

proyeksi

keuangan penerima tax holiday
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Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah penerima manfaat

5

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

0

0

Keterangan: Wajib pajak penerima tax holiday sebanyak 5 Wajib Pajak. Dari 5 WP tersebut, 3 WP telah masuk masa pemanfaatan Tax holiday
namun masih mengalami kerugian usaha, sedangkan 2 WP belum masuk masa pemanfataan.
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PPH-002 -- Investment allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau
di daerah tertentu
Deskripsi

Fasilitas PPh untuk penanaman modal bidang usaha
tertentu dan atau di daerah tertentu tax allowance diberikan
untuk penanaman modal baru/perluasan usaha yang
memenuhi kriteria:
1.

memiliki niliai investasi tinggi atau untuk ekspor;

2.

memiliki penyerapan tenaga kerja besar; atau

3.

memiliki kandungan lokal tinggi.

Fasilitas yang diterima berupa:
1.

pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari
jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap yang
dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5%

2.

percepatan atas penyusutan atas aktiva tetap serta
percepatan amortisasi untuk aktiva tidak berwujud

3.

pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada
Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di
Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang
lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak
berganda yang berlaku; dan

4.

kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun
tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Wajib Pajak yang menanamkan modal pada bidang usaha
tertentu dan/atau di daerah tertentu. Mencakup 145 bidang
usaha dan/atau daerah daerah tertentu sesuai lampiran I
dan II PP No.18 tahun 2015 s.t.d.d PP 9 Tahun 2016

Jenis insentif

Allowance PPh

Dasar hukum

Pasal 31A UU PPh, PP 18/2015 (s.t.d.d. PP 9/2016), PMK144/PMK.011/2012, PER-41/PJ.2013, SE-16/PJ/2007

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Sebagai insentif kepada perusahaan melakukan penanaman
modal pada sektor-sektor tertentu dan di daerah tertentu
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Pemberian investment allowance berupa 30% dari nilai
Alasan menjadi belanja perpajakan

investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat
dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya
yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi
pendapatan pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2007

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data SK Pemanfatan tax allowance

Cara perhitungan

Perhitungan 30% investment allowance didasarkan pada
nilai realisasi investasi sesuai dengan SK pemanfatan tax
allowance yang diterbitkan oleh DJP

Akurasi perhitungan

Menengah, karena secara riil efek dari tax allowance baru
terjadi ketika Wajib Pajak membebankan investment
allowance ini per tahunnya (5%) dalam SPT Tahunan PPh
Badan dan merupakan koreksi fiskal negatif

Jumlah penerima manfaat

138 surat keputusan

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Pajak Penghasilan

1.641

1.468
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PPH-003 -- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Deskripsi

Setiap pelaku usaha di KEK
Memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan:
1.

Pengurangan PPh Badan (tax holiday) sebesar paling
rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi100%
(seratus persen) apabila bidang usaha merupakan
kegiatan usaha utama dari KEK atau;

2.

Fasilitas tax allowance apabila kegiatan usaha utama
merupakan kegiatan penunjang KEK

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Pelaku usaha di dalam KEK

Jenis insentif

Pengurangan PPh

Dasar hukum

1.

UU No. 39 Tahun 2009, PP 96/2015,

2.

PMK 104/PMK.010/2016

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menanamkan
modalnya di KEK yang telah didesain secara khusus guna
mendorong aglomerasi dan fokus pada pengembangan
klaster industri tertentu.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Tax Holiday
Pengurangan PPh terutang sebesar 20% - 100% atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis PPh
Tax Allowance
•

Pengurangan Penghasilan Neto (deviasi cara
menghitung pajak PPh badan)

•

Penyusutan dan amortisasi yang lebih cepat (deviasi
tarif penyusutan dan amortisasi Pasal 11 dan 11A UU
PPh)

•

Pengenaan tarif dividen yang lebih rendah (deviasi tarif
PPh Pasal 26 UU PPh)

•

Kompensasi yang lebih lama dari 5 tahun (Deviasi jangka
waktu kompensasi kerugian Pasal 6 ayat (2))

Implementasi

Efektif sejak tahun 2016

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Laporan keuangan pelaku usaha di KEK
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Cara perhitungan

Tax Holiday: Nilai PPh yang dikurangkan dihitung berdasarkan
laporan keuangan penerima tax holiday
Tax Allowance: Perhitungan 30% investment allowance
didasarkan pada nilai realisasi investasi sesuai dengan SK
pemanfatan tax allowance yang diterbitkan oleh DJP

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

--

---

-

-

Pajak Penghasilan
Tax Holiday
Tax Allowance
Catatan: Sampai dengan Januari 2018, belum ada Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas tax holiday maupun tax allowance
menggunakan skema KEK.
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PPH-004 -- Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan
Deskripsi

Fasilitas PPh untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi
terbarukan terdiri dari fasilitas PPh, PPN, dan Bea Masuk.
Untuk PPh, sektor energi terbarukan dapat memperoleh
fasilitas berupa:
•

tax allowance yang diatur dengan PP 18 Tahun 2015
s.t.d.d. PP 9 Tahun 2016

•

PPh Ditanggung Pemerintah

•

Pembebasan pemungutan PPh 22 Impor

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi terbarukan

Jenis insentif

Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan

Dasar hukum

PMK-21/PMK.011/2010, PP 18 Tahun 2015 s.t.d.d. PP 9 Tahun
2016

Tujuan-Kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk
menggunakan sumber energi terbarukan

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh
serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2010

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data pemanfaatan tax allowance

Cara perhitungan

Perhitungan 30% investment allowance didasarkan pada nilai
realisasi investasi sesuai dengan SK pemanfatan tax allowance
yang diterbitkan oleh DJP

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

7 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

-

-

*Catatan: Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas tax allowance sebanyak 7 Wajib Pajak dan telah termasuk dalam perhitungan tax
expenditure pada tax allowance (PPH-002)
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PPH-005 -- Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka
Deskripsi

Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif Pajak
Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif
tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
Penurunan Tarif Pajak Penghasilan tersebut diberikan kepada
Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40%
atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham
tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 Pihak.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Perseroan Terbuka

Jenis insentif

Penurunan Tarif PPh

Dasar hukum

Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, PP No. 7 Tahun 2013, PMK-238/
PMK.03/2008, SE-42/PJ/2009

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber
pembiayaan dunia usaha dan mampu mendorong peningkatan
jumlah perseroan terbuka serta meningkatkan kepemilikan
publik pada perseroan terbuka tersebut

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh
serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2008

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Bursa Efek Indonesia, Data Wajib Pajak

Cara perhitungan

Dihitung melalui selisih pengenaan tarif normal 25% terhadap
penurunan tarif 20% atas penghasilan yang dilaporkan

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

Tahun 2016 : 51 Wajib Pajak
Tahun 2017 : 42 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Pajak Penghasilan

7.113

7.214
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PPH-006 -- Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP badan
Deskripsi

WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai
dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%
(lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam
UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan
atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto
sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah).

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

WP yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar

Jenis insentif

Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP Badan

Dasar hukum

Pasal 31E UU PPh, SE-66/PJ/2010

Tujuan-kategori

Melindungi UMKM

Tujuan

Memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh
serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2010

Subyek

UMKM

Sumber data

Laporan keuangan perusahaan

Cara perhitungan

Data Wajib Pajak dilakukan seleksi sebagai berikut:
1.

Filtering untuk memisahkan WP dengan omset di atas Rp
4,8 miliar s.d. Rp 50 miliar

2.

Omset setiap WP dihitung dengan tarif umum sehingga
ditemukan PPh yang seharusnya terutang

3.

Selisih antara PPh yang seharusnya terutang dengan
yang dibayar merupakan tax expenditure

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah penerima manfaat

•

Tahun 2016: 92.988 Wajib Pajak

•

Tahun 2017: 85.121 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Pajak Penghasilan

2.784

2.563
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PPH-007 -- Keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil dikecualikan dari objek
PPh
Deskripsi

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, termasuk keuntungan karena
pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Debitur Kecil atas utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari
Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Jenis insentif

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan atas keuntungan
pembebasan utang debitur kecil

Dasar hukum

Pasal 4 ayat (1) huruf k
PP Nomor 130 Tahun 2000

Tujuan-kategori

Melindungi UMKM

Tujuan

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan pencapaian
sasaran pemerataan diperlukan program penyediaan
kredit bagi usaha kecil yang produktif yang didukung dan
dilaksanakan secara luas oleh semua bank dan lembaga
pembiayaan. Sejalan dengan perkembangan yang telah
terjadi di bidang sosial dan ekonomi, maka untuk membantu
meringankan beban pajak pengusaha kecil yang mengalami
kesulitan keuangan dalam penyelesaian kredit yang diperoleh
dari bank atau lembaga pembiayaan, Pemerintah menetapkan
bahwa atas keuntungan karena pembebasan Utang Debitur
Kecil serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu
dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengecualian tidak dikenakan PPh sampai dengan jumlah
tertentu (deviasi ketentuan umum)
Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap
sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang kecuali
sampai dengan jumlah tertentu, sedangkan bagi pihak yang
berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya (Deductible-Non
Taxable)

Implementasi

Efektif mulai tahun 2000

Subyek

UMKM
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Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-008 -- Fasilitas PPh terkait saat pengakuan penghasilan berupa keuntungan karena
pembebasan utang yang diperoleh debitur tertentu
Deskripsi

Pengakuan penghasilan berupa keuntungan karena
pembebasan utang bagi debitur tertentu dapat dialokasikan
selama 5 tahun
Debitur tertentu adalah debitur WP dalam negeri yang
melakukan perjanjian restrukturisasi utang usaha dengan
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai dengan
kebijaksanaan Pemerintah.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

WP debitur tertentu

Jenis insentif

Fasilitas Pengurangan PPh

Dasar hukum

PP 138/2000, KEP-563/PJ./2001

Tujuan-kategori

Melindungi UMKM

Tujuan

Memberikan dukungan kepada dunia bisnis sekaligus
menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh
serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2001

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Laporan keuangan

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPH-009 -- Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas hibah dan pinjaman luar negeri
Deskripsi

Pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah atas
pemberian hibah dan pinjaman dari luar negeri

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Penerima hibah dan pinjaman luar negeri

Jenis insentif

Fasilitas PPh ditanggung pemerintah

Dasar hukum

PP 42/1995 s.t.d.t.d. PP 25/2001, KMK-239/KMK.01/1996
s.t.d.t.d. KMK-486/KMK.04/2000, KEP-526/PJ./2000, SE-05/
PJ.42/2001

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah
atau dana pinjaman luar negeri

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang oleh kontraktor,
konsultan, dan pemasok (supplier) utama ditanggung oleh
Pemerintah

Implementasi

Efektif sejak tahun 2001

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

Data pinjaman dan hibah DJPPR

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-010 -- Fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(KAPET)
Deskripsi

Untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan
ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, kepada
pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET

Jenis insentif

1.

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah
Penanaman Modal;

2.

Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan
amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud;

3.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang
dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang
lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak
berganda yang berlaku;

Dasar hukum

4.

Kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

1.

PP Nomor 20 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 147 Tahun
2000;

2.

KMK 200/KMK.04/2000 s.t.d.d. KMK 11/KMK.04/2001.

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan
ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional

Alasan menjadi belanja perpajakan

1.

Pengurangan Penghasilan Neto (deviasi cara menghitung
pajak PPh badan);

2.

Penyusutan dan amortisasi yang lebih cepat (deviasi tarif
penyusutan dan amortisasi Pasal 11 dan 11A UU PPh);

3.

Pengenaan tarif dividen yang lebih rendah (deviasi tarif
PPh Pasal 26 UU PPh);

4.

Kompensasi yang lebih lama dari 5 tahun (Deviasi jangka
waktu kompensasi kerugian Pasal 6 ayat (2)).

Implementasi

Efektif sejak tahun 2000

Subyek

Badan usaha

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPH-011 -- PPh Pasal 21 DTP bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan
Deskripsi

PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan
teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD
ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan

Jenis insentif

Pajak Ditanggung Pemerintah

Dasar hukum

PP Nomor 80 Tahun 2010, PMK Nomor 262/PMK.03/2010

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk meningkatkan tingkat konsumsi/pengeluaran pejabat
negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan

Alasan menjadi belanja perpajakan

PPh Pasal 21 DTP merupakan deviasi terhadap obyek PPh 21

Implementasi

Efektif sejak tahun 2011

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan

2016

2017

-

-

Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-012 -- Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta
diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Deskripsi

Pemotongan PPh final atas bunga deposito, tabungan dan
diskonto SBI tidak dilakukan terhadap:
1.

Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI
sepanjang jumlah tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00;

2.

Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank
yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
Indonesia;

3.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang
diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya
diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun;

4.

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah
dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat
sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana
dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni
sendiri.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

1.

Penerima bunga dari deposito dan tabungan serta
diskonto SBI yang tidak melebihi Rp7.500.000,00;

2.

Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar
negeri di Indonesia;

3.

Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan;

4.

Penerima bunga tabungan pada bank yang ditunjuk
Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan
sangat sederhana.

Jenis insentif

Pengecualian pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat
final

Dasar hukum

1.

UU Nomor 36 Tahun 2008

2.

PP Nomor 131 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PP Nomor 123 Tahun 2015

3.

KMK Nomor KMK-51/KMK.04/2001 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor PMK26/PMK.010/2016

4.
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PER-01/PJ/2013

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

•

Untuk melindungi para deposan dan penabung kecil yang
umumnya masih berpenghasilan rendah

•

Untuk mendukung peningkatan dan pengembangan
sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari
dana pensiun (UU Nomor 11 Tahun 1992)

•

Mendukung pembangunan rumah sederhana dan sangat
sederhana, atau rumah susun sederhana

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengecualian PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum dan objek PPh final atas bunga deposito,
tabungan dan diskonto SBI.

Implementasi

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2001

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-013 -- Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga
negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang
diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran
surat berharga negara di pasar internasional
Deskripsi

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan
berupa bunga atau imbalan surat berharga negara yang
diterbitkan di pasar internasional, penghasilan pihak
ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam
penerbitan dan atau pembelian kembali atau penukaran
surat berharga negara di pasar internasional ditanggung
Pemerintah.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Investor

Jenis insentif

PPh ditanggung pemerintah

Dasar hukum

PMK 126/2017

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Untuk memberikan insentif pada investasi pihak asing
melalui pembelian surat berharga negara di pasar
internasional

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa
ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis
pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan
pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2008

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

Data realisasi PPh DTP

Cara perhitungan

Penghitungan PPh dengan tarif 20% dari dasar
pengenaan pajak (DPP) berupa bunga/imbalan lainnya

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Pajak Penghasilan

7.138

7.230
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PPH-014 -- Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas penghasilan dari penghapusan
piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu
Deskripsi

Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas penghasilan dari
penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan
daerah air minum tertentu

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Perusahaan daerah air minum

Jenis insentif

PPh ditanggung pemerintah

Dasar hukum

PMK 195/2016

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Untuk mendorong pengembangan usaha BUMD

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh
serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah

Implementasi

Efektif sejak tahun 2016

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Laporan keuangan perusahaan daerah air minum

Cara perhitungan

PPh dihitung secara proporsional sesuai dengan PPh yang
terutang yang berasal dari penghasilan atas penghapusan
piutang PDAM

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan

2016

2017

E

56

Catatan: Tahun 2016, realisasi PPh DTP atas Penghapusan Piutang PDAM hanya sebesar Rp 22,9 juta.
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PPH-015 -- Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak
Investasi Kolektif (KIK) tertentu
Deskripsi

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengalihan
Real Estat kepada Special Purpose Company (SPC) atau KIK dalam skema
KIK tertentu, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Pelaku usaha properti

Jenis insentif

PPh bersifat final

Dasar hukum

PP 40/2016, PMK 37/2017

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta
mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat

Alasan menjadi belanja

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa ini merupakan

perpajakan

deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi
mengurangi pendapatan pemerintah

Implementasi

Efektif sejak tahun 2016

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Laporan keuangan perusahaan

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPH-016 -- Fasilitas PPh perlakukan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi
kerja dengan kriteria tertentu
Deskripsi

Pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja
dengan kriteria tertentu dengan jumlah PKP dalam 1 (satu)
tahun paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah), dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21 dengan tarif 2,5% (dua koma lima persen) dan bersifat
final.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

WP dengan penghasilan kurang dari 50 juta rupiah dalam
satu tahun pajak

Jenis insentif

Pengurangan PPh

Dasar hukum

PP 41/2016, PMK 40/2017

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk meningkatkan daya saing industri pada sektor
tertentu yang berorientasi ekspor serta untuk mendukung
program Pemerintah dalam upaya penciptaan dan
penyerapan lapangan kerja, perlu memberikan kebijakan
perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan
pegawai yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang
memenuhi kriteria tertentu, untuk periode waktu tertentu.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa
ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis
pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan
pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2016

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

SPT wajib pajak orang pribadi

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-017 -- Fasilitas perlakuan perpajakan (PPh tidak dipungut) bagi WP dan PKP yang
menggunakan skema KIK dalam rangka pendalaman sektor keuangan
Deskripsi

Pengecualian PPh bagi WP dan PKP yang menggunakan
skema KIK dalam rangka pendalaman sektor keuangan

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Pelaku usaha yang menggunakan skema KIK

Jenis insentif

PPh tidak dipungut

Dasar hukum

PMK 200/2015

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendukung
pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong
pertumbuhan investasi di bidang real estat

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan tarif PPh atas penghasilan ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh
serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2015

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Laporan keuangan

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPH-018 -- Fasilitas Pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva yang dilakukan
pada tahun 2015 dan 2016
Deskripsi

Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk
tujuan perpajakan mendapatkan perlakuan tarif khusus apabila
permohonan diajukan antara 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2016.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

1.

Wajib Pajak badan dalam negeri;

2.

Bentuk Usaha Tetap;

3.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan.

Jenis insentif

Pemberian tarif khusus untuk Wajib Pajak yang melakukan penilaian
kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang permohonannya
diajukan pada periode 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2016.
Perlakuan khusus berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebesar:
1.

3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak
berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31
Desember 2015;

2.

4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1
Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau

3.

6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli
2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,

Dasar hukum

PMK No. 191/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK No. 29/PMK.03/2016;
PER-37/PJ/2015

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

1.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi makro;

2.

Mendorong pertumbuhan ekonomi;

3.

Terobosan terkait kondisi perekonomian saat ini.

Alasan menjadi belanja

Pengenaan pengurangan tarif PPh atas penghasilan ini ini merupakan

perpajakan

deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi
mengurangi pendapatan pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2015

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-
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Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPH-019 -- Beasiswa yang dikecualikan dari Objek Pajak
Deskripsi

Penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh
Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa
dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada
tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
Bagi pemberi beasiswa berdasarkan Pasal 6 UU PPh dapat
dibebankan sebagai biaya.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

WNI untuk melaksanakan pendidikan formal dan/atau
nonformal di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Jenis insentif

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu:
dikecualikan dari Objek PPh.

Dasar hukum

UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf l;
PMK 154/PMK.03/2009;

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana beasiswa
untuk melaksanakan pendidikan formal dan/atau pendidikan
nonformal di dalam negeri dan/atau di luar negeri dengan
tujuan meningkatkan kualitas Warga Negara Indonesia.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Dalam sisi pembebanan biaya, biaya beasiswa belum dikenai
pajak (dapat dibebankan), sedangkan dari sisi penerima,
beasiswa bukan merupakan objek pajak (Deductible-Non Taxable)

Implementasi

Efektif sejak tahun 2008

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

SPT Tahunan Wajib Pajak

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-020 -- Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba
Pendidikan
Deskripsi

Sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana/
prasarana dikecualikan dari objek PPh paling lama 4 tahun
sejak diperolehnya sisa lebih.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Badan atau lembaga nirlaba adalah badan atau lembaga
nirlaba pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,
yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya.

Jenis insentif

Sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana/
prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan dikecualikan dari objek PPh paling lama 4
tahun sejak diperolehnya sisa lebih.

Dasar hukum

1.

UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf m;

2.

PMK 80/PMK.03/2009;

3.

PER 44/PJ/2009.

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
pendidikan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
Dukungan Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah
satunya melalui pemberian fasilitas perpajakan di bidang
pendidikan.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Sumbangan fasilitas pendidikan pada prinsipnya merupakan
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dari
sisi penerima (lembaga nirlaba) sisa lebih atas sumbangan
fasilitas pendidikan dimaksud dikecualikan dari objek pajak
(Deductible-Non Taxable)

Implementasi

Efektif sejak tahun 2008

Subyek

Badan usaha

Sumber data

SPT Wajib Pajak

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.

110

2016

2017

-

-

PPH-021 -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Deskripsi

Pengecualiaan sebagai subyek pajak terhadap Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Jenis insentif

Pengecualiaan terhadap subyek pajak

Dasar hukum

PP Nomor 73 tahun 2016

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk mengoptimalkan peran dari BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagaakerjaan untuk melayani masyarakat.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengecualian subjek pajak bagi BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenakerjaan merupakan deviasi terhadap definisi umum
basis pajak PPh.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2016

Subyek

Badan usaha

Sumber data

SPT Wajib Pajak

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-022 -- Hadiah Langsung berupa barang Promosi
Deskripsi

Pemotongan Pajak Penghasilan tidak berlaku untuk hadiah
langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang
diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa
diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen
akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Pembeli atau konsumen yang mendapat hadiah tanpa diundi
dan diterima langsung oleh pembeli atau konsumen akhir pada
saat pembelian barang atau jasa.

Jenis insentif

Tidak dilakukan pemotongan atas hadiah langsung dalam
penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua
pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut
diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian
barang atau jasa.

Dasar hukum

PMK 02/PMK.03/2010;
PER 11/PJ/2015.

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Beban administrasi yang telalu tinggi dalam hal tetap dilakukan
pemotongan

Alasan menjadi belanja perpajakan

Biaya promosi berdasarkan Pasal 6 UU PPh dapat dibebankan
sebagai pengurang penghasilan bruto, namun atas hadiah
langsung sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau
konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima
langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang
atau jasa, tidak dilakukan pemotongan (Deductible - Non Taxable)

Implementasi

Efektif sejak tanggal 1 Mei 2015

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPH-023 -- Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian
atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu
Deskripsi

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai
serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Semua Wajib Pajak yang menerima penggantian atau imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan
oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak
secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma
penghitungan khusus (deemed profit)

Jenis insentif

Dikecualikan dari Objek Pajak dari sisi penerima
Dapat dibebankan sebagai biaya dari sisi pemberi

Dasar hukum

1.

UU PPh Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) huruf e;

2.

PMK 83/PMK.03/2009;

3.

PER 51/PJ/2009.

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Untuk mendukung
kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di
daerah yang secara ekonomis layak untuk dikembangkan)
Bukan merupakan objek Pajak

Alasan menjadi belanja perpajakan

1.

Penyediaan makanan minuman (kesejahteraan pegawai)

2.

Sarana Prasarana (remote area)

3.

Pelaksanaan pekerjaan (keharusan dalam pekerjaan).

Bagi penerima natura dan kenikmatan, penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah
tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi natura
dan kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
(Deductible-Non Taxable)

Implementasi

Efektif sejak tahun 1991

Subyek

Rumah tangga

Sumber data

SPT Tahunan WP

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-
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Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPH-024 -- DTP pengalihan hak atas tanah lumpur lapindo
Deskripsi

Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang
terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak
tanggal 22 Maret 2007.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Penerima manfaat

Orang pribadi dan/atau badan yang terkena luapan lumpur
Sidoarjo dan mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan
yang termasuk dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret
2007 kepada PT Minarak Lapindo Jaya atau Pemerintah.

Jenis insentif

PPh Ditanggung Pemerintah.

Dasar hukum

1.

Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 40
Tahun 2009

2.

PMK Nomor 239/PMK.011/2010 Tentang Pajak
Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan
Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang
Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan
Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2010

3.

PMK Nomor 199/PMK.010/2016 Tentang Pajak
Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan
Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang
Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan
Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2016

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terkena
luapan lumpur Sidoarjo.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang ditanggung oleh
Pemerintah merupakan deviasi terhadap perlakuan pajak
standar

Implementasi

Efektif sejak tahun 2010

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

Data realisasi anggaran PPh DTP

Cara perhitungan

Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-
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Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan
Catatan: Nilai PPh DTP atas Pengalihan Hak Tanah Lumpur Lapindo sebesar Rp 37,4 juta.
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2016

2017

E

-

PPH-025 -- Fasilitas Perpajakan bagi Organisasi Internasional
Deskripsi

Organisasi-organisasi internasional yang telah memenuhi
persyaratan tidak termasuk Subjek PPh.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak
Penghasilan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
•

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

•

tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian
pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari
iuran para anggota.

Jenis insentif

Organisasi-organisasi internasional yang telah memenuhi
persyaratan tidak termasuk Subjek PPh.

Dasar hukum

UU PPh Pasal 3 ayat (1);
PMK 215/PMK.03/2008 s.t.d.t.d. PMK 156/PMK.03/2015

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Memberikan kemudahan bagi organisasi internasional yang
memang bertujuan untuk membantu Indonesia.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengecualian subjek pajak bagi organisasi internasional dan
pejabat perwakilan organisasi internasional merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh.

Implementasi

Efektif sejak tahun 1994

Subyek

Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak
Penghasilan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
•

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

•

tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian
pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari
iuran para anggota.

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-026 -- DTP Recurrent Cost SPAN
Deskripsi

Penghasilan yang diterima oleh penyedia dari recurrent cost
SPAN sesuai dengan kontrak tidak dipotong Pajak Penghasilan

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Penyedia jasa SPAN

Jenis insentif

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

Dasar hukum

PMK 47/PMK.010/2018

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara, terdapat warranty
dan post warranty Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) yang membutuhkan recurrent cost dengan
menggunakan Rupiah Murni yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sesuai kontrak penghasilan
yang diterima provider dari kegiatan ini dibebaskan dari
pengenaan PPh.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang ditanggung oleh
Pemerintah merupakan deviasi terhadap perlakuan pajak
standar

Implementasi

Efektif sejak tahun 2017

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data realisasi anggaran PPh DTP

Cara perhitungan

Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah penerima manfaat

1 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

1

PPH-027 -- DTP Panas Bumi
Deskripsi

1.

Pengusaha Panas Bumi berkewajiban untuk menyetor
bagian Pemerintah sebesar 34% dari Penerimaan Bersih
Usaha

2.

Bagian Pemerintah sebesar 34% diberlakukan sebagai
penyetoran Pajak Penghasilan.

3.

Pajak-pajak lainnya berupa Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Bumi dan Bangunan dan pungutan-pungutan
lainnya, ditanggung/dikembalikan oleh Pemerintah

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi,
kontraktor kontrak operasi bersama (Joint operation contract),
dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi
yang melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan
tidak langsung sumber daya panas bumi untuk menghasilkan
uap panas bumi guna pembangkitan energi listrik dan/
atau secara terpadu menghasilkan uap panas bumi dan
membangkitkan energi listrik (total project).

Jenis insentif

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

Dasar hukum

KMK 766/KMK.04/1992 s.t.d.t.d. PMK 90/PMK.02/2017
PMK 179/PMK.011/2013

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Untuk memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah serta
menjaga iklim investasi yang kondusif bagi investor di bidang
pengusahaan panas bumi

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang ditanggung oleh
Pemerintah

Implementasi

Efektif sejak tahun 1992

Subyek

Badan usaha

Sumber data

Data realisasi anggaran PPh DTP

Cara perhitungan

Menggunakan data realisasi yang tersedia dari Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah penerima manfaat

7 Wajib Pajak (kontrak pengusahaan)

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Pajak Penghasilan

1.849

1.646

Catatan: PPh DTP Panas bumi ditujukan kepada pengusahaan panas bumi sebelum PP 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berlaku dimana
sebelumnya dilaksanakan berdasarkan kontrak pengusahaan panas bumi.
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PPH-028 -- Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran
bruto tertentu
Deskripsi

Fasilitas berupa penetapan tarif pajak penghasilan final
atas badan usaha yang memiliki peredaran bruto kurang
dari Rp 4,8 miliar selama satu tahun dan wajib pajak orang
pribadi kecuali atas hasil usaha yang berasal dari pekerjaan
bebas sebagaimana yang tercantum di dalam PMK No.107/
PMK.011/2013

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Jenis insentif

Fasilitas PPh dihitung final

Dasar hukum

Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh, PP
46/2013, PMK-107/PMK.011/2013

Tujuan-kategori

Melindungi UMKM

Tujuan

Memberikan insentif usaha bagi pelaku usaha mikro dari
badan maupun orang pribadi

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh
serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah.

Implementasi

Efektif sejak tahun 2013

Subyek

UMKM

Sumber data

Laporan keuangan perusahaan dan laporan SPT PPh Orang
Pribadi

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

PPH-029 -- PPh final atas penghasilan jasa konstruksi
Deskripsi

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Jenis insentif

Fasilitas PPh dihitung final

Dasar hukum

Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh, PP nomor
51 tahun 2008 jo PP nomor 140 tahun 2000

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha di bidang jasa
konstruksi serta untuk meningkatkan kepatuhan dari mereka

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan pengurangan pungutan PPh atas jasa ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh
serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah.

Implementasi

Sejak tahun 1996

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

Laporan keuangan perusahaan dan laporan SPT PPh Orang
Pribadi

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-030 -- Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya
Deskripsi

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi
atau badan dari:
•

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau

•

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau
bangunan beserta perubahannya,

•

terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Wajib Pajak yang melakukan PHTB yang memenuhi kriteria.

Jenis insentif

Tarif lebih rendah, yaitu:
1.

Tarif 0% untuk PHTB kepada pemerintah, BUMN/BUMD
yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah yang
digunakan untuk kepentingan umum;

2.

Tarif 1% untuk PHTB berupa Rumah Sederhana dan
Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak
developer.

Pengecualian dari objek:
1.

OP di bawah PTKP atas PHTB yang kurang dari Rp60jt
dan tidak dipecah-pecah;

2.

OP atau Badan yang melakukan PHTB sehubungan
dengan hibah sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh;

3.

PHTB sehubungan waris;

4.

Badan yang melakukan PHTB dalam rangka
penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan
nilai buku;

5.

OP atau badan yang melakukan pengalihan dalam rangka
bangun guna serah (BOT), bangun serah guna (BTO), atau
pemanfaatan BMN;

PHTB yang dilakukan oleh OP atau Badan yang tidak termasuk
subjek pajak berdasarkan Pasal 3 (1) dan Pasal 2 (3)b UU PPh.
Dasar hukum

PP 34/2016; PMK 261/2016

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

1.

percepatan pelaksanaan program pembangunan
pemerintah untuk kepentingan umum;

2.

pemberian kemudahan dalam berusaha; serta

3.

pemberian perlindungan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah.
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Alasan menjadi belanja perpajakan

Merupakan deviasi dari tarif dan objek PPh final atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan

Implementasi

Efektif sejak 7 September 2016

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*

2016

2017

-

-

*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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PPH-031 -- Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Deskripsi

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan
baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat final

Jenis pajak

Pajak Penghasilan

Penerima manfaat

Wajib Pajak yang melakukan PHTB yang memenuhi kriteria.

Jenis insentif

PPh Final

Dasar hukum

PP nomor 34 tahun 2017

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha di bidang
persewaan tanah dan bangunan serta untuk meningkatkan
kepatuhan dari mereka

Alasan menjadi belanja perpajakan

Merupakan deviasi dari tarif dan objek PPh final atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan

Implementasi

Sejak tahun 1996

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah penerima manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Pajak Penghasilan*
*Keterangan: belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

BM-001 -- Bea Masuk dibebaskan atas Fasilitas Impor Barang Badan Internasional Beserta
Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor
Barang Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang
Bertugas di Indonesia

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Badan internasional beserta para pejabatnya yang
bertugas di Indonesia

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

148/PMK.04/2015

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Sebagai dampak hubungan diplomatik Indonesia dengan
Badan Internasional berdasarkan konvensi Wina dan
Perjanjian Kerjasama Teknik

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2015

Subyek

Rumah tangga

Sumber Data

Aplikasi CEISA – DJBC

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi
CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk

2016

2017

3

3
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BM-002 -- Bea Masuk dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor buku
ilmu pengetahuan

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

BNPB, masyarakat umum yang membutuhkan, yayasan
sosial dan keagamaan

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK 69/PMK.04/2012 dan PMK 70/PMK.04/2012

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan
membantu tersedianya buku ilmu pengetahuan dengan
harga yang relatif terjangkau masyarakat

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2015

Subyek

Rumah tangga

Sumber Data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk*
*Keterangan : belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

BM-003 -- Bea Masuk dibebaskan atas Fasilitas Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk
Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan, dan Atas Impor Barang
Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Bencana Alam.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor
Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah
Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan, dan Atas
Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Bencana Alam

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

BNPB, masyarakat umum yang membutuhkan, yayasan
sosial dan keagamaan

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK 69/PMK.04/2012 dan PMK 70/PMK.04/2012

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Kemudahan bantuan internasional , atau bantuan guna
kepentingan penanggulangan bencana alam, dan untuk
mendukung yayasan dan badan-badan sosial dalam
pelayanan sosial, kemanusiaan dan kesehatan dengan
barang bantuan atau hibah dari luar negeri

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2015

Subyek

Rumah tangga

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi
CEISA

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk

2016

2017

4

44

Catatan : Data PMK 70 dan PMK 69 kemungkinan tergabung dikarenakan kode fasilitasnya sama dan sebagian kemungkinan masuk ke
kode fasilitas lainnya
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BM-004 -- Bea Masuk dibebaskan atas hibah sosial.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor untuk
hibah sosial

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Masyarakat umum yang membutuhkan, Yayasan Sosial
dan Keagamaan

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK 69/PMK.04/2012 dan PMK 70/PMK.04/2012

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Kemudahan Bantuan Internasional, atau bantuan guna
kepentingan hibah sosial

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2015

Subyek

Rumah tangga

Sumber Data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk*
*Keterangan : belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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2016

2017

-

-

BM-005 -- Bea Masuk tidak dipungut atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun
Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk
Konservasi Alam.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang
untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat
lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang
untuk konservasi alam

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Pengelola museum, kebun binatang, dan balai konservasi
alam

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK 90/PMK.04/2012

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Memberikan kemudahan keperluan museum, kebun
binatang , kebun binatang, dan balai konservasi alam atas
pembelian maupun hibah dari luar negeri yang bertujuan
pelestarian alam dan ilmu pengetahuan bidang sosial
budaya

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2013

Subyek

Badan usaha

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi
CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk

2016

2017

E

E
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BM-006 -- Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk
Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Perguruan-Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga
Pendidikan, Kementerian/Lembaga Penelitian

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

KMK 143/KMK.05/1997

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Memberikan kemudahan untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 1998

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk
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2016

2017

7

6

BM-007 -- Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Khusus Kaum Tuna
Netra dan Penyandang Cacat Lainnya.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang
untuk Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra dan Penyandang
Cacat Lainnya

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Penyandang Disabilitas dan Pasien-pasien penyakit langka
tertentu

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

KMK 143/KMK.05/1997

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Meringankan beban penyandang disabilitas dan penyakitpenyakit tertentu atas ketersediaan obat-obatan dan
peralatan medis mendukung yayasan dan badan-badan
sosial dalam pelayanan sosial, kemanusiaan dan kesehatan
dengan barang bantuan atau hibah dari luar negeri

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM alat-alat
kesehatan dan obat-obatan

Implementasi

Efektif sejak tahun 1998

Subyek

Rumah tangga

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi
CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk

2016

2017

E

E
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BM-008-- Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Contoh.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Contoh

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

perusahaan bidang tertentu

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

KMK 140/KMK.05/1997

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

mendukung perusahaan dalam melakukan registrasi ,
sertifikasi dan atau kepentingan lainnya menggunakan barang
contoh

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 1998

Subyek

Badan usaha

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk
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2016

2017

E

E

BM-009 -- Bea Masuk dan Cukai atas Impor Bahan terapi manusia, pengelompokan darah,
dan bahan penjenisan jaringan.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor bahan terapi
manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan
jaringan

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Perguruan tinggi, K/L terkait, rumah sakit, lembaga
penelitian terkait dengan kesehatan.

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

KMK 143/KMK.05/1997

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Memberikan kemudahan untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait
dengan kesehatan

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 1997

Subyek

Badan usaha

Sumber Data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk*

2016

2017

-

-

*Keterangan : belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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BM-010 -- Bea Masuk dan Cukai atas Impor Mesin serta barang dan bahan untuk
pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk atas Impor mesin serta barang
dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan
industri dalam rangka penanaman modal

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Badan usaha

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK No.176/PMK.011/2009; PMK No. 76/PMK.011/2012;
PMK No. 188/PMK.010/2015

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Mendorong kemajuan industri di dalam negeri

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2009

Subyek

Badan usaha

Sumber Data

Aplikasi CEISA dan data BKPM

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi
CEISA dan data dari BKPM

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)

2016

2017

Bea Masuk

2.019

2.486
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BM-011 -- Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan/
pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang
Modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan
industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan
umum

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Badan usaha yang bergerak di industri pembangkit tenaga
listrik

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK No. 66/PMK.010/2015

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Mendorong kemajuan industri pembangkit tenaga listrik

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2015

Subyek

Badan usaha

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi
CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk

2016

2017

4

3
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BM-012 -- Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah
Pencemaran Lingkungan.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan
Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Kementerian dan Lembaga bidang Lingkungan Hidup,
Perusahaan yang memiliki pengelolaan limbah

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK 101/PMK.04/2007

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Untuk keringanan bahan baku dan bahan pembantu untuk
Pencegahan dan Penanggulangan serta pengelolaan limbah
dan Benda Berbahaya Beracun (B3)

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2008

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk
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2016

2017

1

E

BM-013 -- Bea Masuk Atas Impor Bibit dan Benih Untuk Pembangunan dan Pengembangan
Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit dan Benih Untuk
Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian,
Peternakan, atau Perikanan

Jenis Pajak

Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Penerima Manfaat

Kementerian dan Lembaga bidang pertanian, peternakan
dan perikanan, Perusahaan penelitian dan pengembangan
produk pertanian, peternakan dan perikanan

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK 105/PMK.04/2007

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Untuk keringanan importasi bibit varietas unggul dan
berkualitas untuk dapat dikembangkan di Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM atas bibit
pertanian, peternakan dan perikanan

Implementasi

Efektif sejak tahun 2008

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk

2016

2017

4

3
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BM-014 -- Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang
telah mendapat izin.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut yang
ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

importir yang telah memiliki izin usaha perikanan dan izin
penangkapan hasil laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Indonesia wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan
Ikan (SIPI) yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK 113/PMK.04/2007

Tujuan-kategori

Mendukung dunia bisnis

Tujuan

Untuk keringanan importasi bibit varietas unggul dan
berkualitas untuk dapat dikembangkan di Indonesia

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis BM atas hasil laut

Implementasi

Efektif sejak tahun 2008

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk
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2016

2017

E

E

BM-015 -- Bea Masuk Atas Impor Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk
organisasi olahraga nasional.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk
keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi
olahraga nasional

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Induk organisasi olah raga nasional

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK No.256/PMK.04/2016

Tujuan-kategori

Meningkatkan kesejahteraan umum

Tujuan

Memberikan kemudahan bagi induk organisasi olah raga
nasional untuk menyediakan peralatan yang baik bagi atletatlet nya sehingga olah raga Indonesia menjadi lebih maju

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan
deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2016

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber Data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk

2016

2017

E

E

Keterangan : belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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BM-016; BM-017; BM-018; dan BM-019 -- Bea Masuk Atas impor barang berdasarkan
kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi serta panas bumi, Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi dan barang dalam
rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor barang berdasarkan
kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, barang untuk
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas
bumi, Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi dan
barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batu bara

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Industri yang bergerak di bidang migas, panas bumi, dan
pertambangan batu bara

Jenis Insentif

Fasilitas BM dibebaskan

Dasar Hukum

PMK No. 20/PMK.010/2005; PMK No. 177/PMK.011/2007; PMK
No. 78/PMK.010/2005; PMK No. 177/PMK.011/2007; dan PMK
No. 259/PMK.04/2016

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Memberikan kemudahan dan keringanan bagi industri migas,
panas bumi, dan pertambangan batu bara sehingga bisa
memajukan industri tersebut.

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi
terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2005

Subyek

Badan usaha

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk
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2016

2017

164

194

BM-020 -- Bea Masuk dan Cukai Atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus.
Deskripsi

Penangguhan Bea Masuk dan Pembebasan Cukai Atas Impor
barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus

Jenis Pajak

Bea masuk dan Cukai

Penerima Manfaat

Industri yang berada di kawasan ekonomi khusus

Jenis Insentif

Fasilitas BM ditangguhkan dan Cukai dibebaskan

Dasar Hukum

PMK 104/PMK.011/2016

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Memberikan kemudahan dan keringanan bagi industri yang
berada di kawasan ekonomi khusus sehingga memajukan
industri di dalam negeri

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM ditangguhkan dan Cukai dibebaskan atas
barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis
BM dan Cukai

Implementasi

Efektif sejak tahun 2016

Subyek

Badan usaha

Sumber Data

-

Cara perhitungan

-

Akurasi perhitungan

-

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk*

2016

2017

-

-

*Keterangan : belum bisa dihitung karena data tidak tersedia.
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BM-021 -- Bea Masuk dan Cukai Atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.
Deskripsi

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor barang serta
pembebesan cukai untuk impor dan penyerahan dalam negeri
barang-barang ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.

Jenis Pajak

Bea masuk dan Cukai

Penerima Manfaat

Masyarakat dan pengusaha di dalam Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas

Jenis Insentif

Fasilitas BM dan Cukai dibebaskan

Dasar Hukum

PP 10/2012 dan PMK 47/2012

Tujuan-kategori

Mendorong investasi

Tujuan

Memberikan kemudahan dan keringanan bagi pengusaha dan
masyarakat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas sehingga mendorong kemajuan industri dan investasi di
dalam negeri

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM dan cukai dibebaskan atas barang ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis BM dan
cukai

Implementasi

Efektif sejak tahun 2005

Subyek

Badan usaha dan rumah tangga

Sumber Data

Aplikasi CEISA

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA

Akurasi perhitungan

Menengah

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk
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2016

2017

6.054

5.598

BM-022 -- Bea Masuk Atas impor barang-barang tertentu.
Deskripsi

Pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas
Impor beberapa jenis barang tertentu

Jenis Pajak

Bea masuk

Penerima Manfaat

Industri tertentu

Jenis Insentif

Fasilitas BM ditanggung pemerintah

Dasar Hukum

UU APBN dan PMK 14/PMK.010/2018

Tujuan-kategori

Mendukung dunia usaha

Tujuan

Memberikan kemudahan dan keringanan bagi industri tertentu

Alasan menjadi belanja perpajakan

Pengenaan BM ditanggung pemerintah atas barang ini
merupakan deviasi terhadap definisi umum basis BM

Implementasi

Efektif sejak tahun 2016

Subyek

Badan usaha

Sumber Data

Aplikasi CEISA dan LKPP

Cara perhitungan

Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
dan data dari LKPP

Akurasi perhitungan

Tinggi

Jumlah Penerima Manfaat

-

Nilai Belanja Perpajakan (Miliar Rupiah)
Bea Masuk

2016

2017

275

280

143

144
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