
7 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Definisi Pajak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah 

pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh 

penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah 

sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan 

sebagainya. 

Definisi pajak menurut para ahli (Sari, 2013): 

a. P.J.A. Andriani 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

b. M.H.J. Smeets  

Pajak-pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintahan yang 

terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan 

dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontra prestasi 
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terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus 

(individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran negara. 

c. Rochmat Soemitro 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

d. Djajadiningrat  

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian 

kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan 

sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak 

ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk 

memelihara kesejahteraan umum. 

e. Soeparman Soemohamijaya 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut 

oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup 

biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum. 
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f. Sommerfeld, Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R  

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke 

sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun 

wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih 

dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, 

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk 

menjalankan pemerintahan. 

g. Anderson, W.H. 

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara 

yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang 

diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara. 

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah “kontibusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang 

terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu : 

a) Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau 

harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar 

iuran tersebut. Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh 

pemerintah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim 
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disebut wajib pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut, 

maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan 

hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau dengan 

perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksakan oleh 

pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

menggunakan surat paksa dan sita. 

b) Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung, yang dapat 

ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar 

iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan 

apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran 

tersebut. Berbeda dengan pembayaran iuran kebersihan, kita akan 

langsung ditunjukkan atau diberikan imbalan berupa diangkutnya 

pada waktu-waktu tertentu sampah yang kita tempatkan pada 

tempat sampah di depan rumah kita atau di tempat pembuangan 

sampah umum pada suatu komplek perumahan. Contoh lain 

misalnya kita bersekolah, maka kita harus membayar uang 

sekolah, sedang mereka yang tidak bersekolah tidak harus 

membayar uang sekolah. Imbalan yang secara tidak langsung 

diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah 

kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak 

maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu antara lain 

penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, pembuatan 

jalan, saluran irigasi dan pencegahan penyakit menular. 
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Dalam definisi diatas, baik pengertian secara ekonomis 

(pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran 

yang dapat dipaksakan) dapat disimpulan tentang ciri-ciri yang 

terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 

a) Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa 

pajak hanya boleh dipungut oleh negara (pemerintah pusat dan 

daerah). 

b) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai 

dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23 A yang 

menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 

untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”. 

c) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan 

apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan 

dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

d) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi 

perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. 

Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor 

akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang 

tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

e) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan 

umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi 
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pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Apabila ada 

kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

(baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya 

digunakan untuk public investment. 

f) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada 

seseorang. 

2. Fungsi Pajak 

 Menurut (Sari:2013) ciri-ciri yang melekat pada pengertian 

pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu : 

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai 

pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan 

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 

membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan 

pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin 

seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain 

sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan 

dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan negeri dikurangi 

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun 
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harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan 

yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor 

pajak. 

b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang 

keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan 

keamanan) misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan 

pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau 

sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada 

masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan 

ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, 

pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.  

Selain fungsi di atas (Sari:2013), pajak juga memiliki fungsi 

lain yaitu : 

a) Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas 

harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan 

antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di 

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif 

dan efisien. 
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b) Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

c)  Fungsi Demokrasi 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem 

gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan timgkat pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. 

3. Manfaat Uang Pajak 

Menurut (Mardiasmo:2011) Jika dilihat dalam perekonomian 

suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga 

mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak 

merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian 

besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. 

 Pengalokasian uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai 

sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. 

Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, 

rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan 

uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk 

pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan 
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meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah 

yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan 

demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara 

menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda 

pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. 

  Fungsi budgeter (fungsi penerimaan) diatas, pajak juga 

melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang 

mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada 

masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya 

fungsi redistribusi pendapatan, sehingga pada akhirnya kesenjangan 

ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara 

maksimal.  

Berikut dapat diikhtisarkan manfaat uang pajak adalah sebagai 

berikut : 

a. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara 

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan 

memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari 

penerimaan pajak. Pengeluaran rutin seperti, belanja pegawai, 

belanja barang pemeliharaan dan sebagainya biayanya berasal 

dari penerimaan pajak. Sedangkan pengeluaran pembangunan 

bersumber dari tabungan pemerintah yaitu penerimaan dalam 
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negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut 

setiap tahun harus meningkat sesuai dengan kebutuhan 

pembiayaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari 

penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas 

sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari 

penerimaan pajak. 

b. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan 

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk 

mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih 

mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek yang terutama 

dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti 

untuk sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, 

sarana kesehatan, sarana perhubungan, sarana 

pertahanan/keamanan dan sebagainya. Peranan pajak sebagai alat 

pemerataan pendapatan ini sangat penting untuk menegakkan 

keadilan sosial, seperti tercantum dalam Trilogi Pembangunan. 

c. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi 

Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak budgeter, 

apabila masih ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut 

dapat dipakai sebagai tabungan pemerintah. 
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4. Penggolongan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dapat dikelompokkan ke dalam 

golongan sebagai berikut : 

a. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau 

bersadarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak. 

Contohnya : Pajak Penghasilan 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

b. Menurut Golonganya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan. 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang 

Mewah, Bea Materai. 
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c. Menurut Kewenangannya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya 

atau dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya 

dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan 

pembangunan (APBN). 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya 

atau dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah 

provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) dan hasilnya 

dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan daerah (APBD). 

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

B. Pajak Penghasilan (PPh) 

1. Pengertian Pajak Penghasilan 

Dalam Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 1,  menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah 

pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak 

penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk 

memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak 



19 
 

penghasilan, dalam undang – undang PPh disebut sebagai wajib pajak. 

Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak 

untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak 

subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.  

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) 

Menurut (Mardiasmo:2016) PPh pasal 21 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan uang dilakukan oleh 

orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

3. Subjek Pajak Penghasilan 

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak 

adalah: 

a. Orang Pribadi 

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi 

dimaksud merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan 

mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang 
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belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap 

dapat dilaksanakan. 

c. Badan 

Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang 

tentang Pajak Penghasilan bahwa badan adalah sekumpulan orang 

dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 

usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dan lain sebagainya. 

d. Bentuk Usaha Tetap 

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha 

yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 

hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk 

usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri yang 

terpisah dari badan. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak 

yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak 

badan. 
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Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa subjek pajak 

terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek luar negeri. Yang 

dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal 

di Indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

Adapun yang tidak termasuk subjek pajak adalah: 

a. Badan perwakilan asing. 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-

pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang 

diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal 

bersama-sama mereka dengan syarat mereka bukan warga negara 

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya, serta negara 

yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi 
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tersebut, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian 

pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran 

pada anggota. 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan atau pekerjaan lain. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah: 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

4. Objek Pajak Penghasilan 

   Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa penghasilan yang 

termasuk sebagai objek pajak adalah: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi 

asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi 

kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya. 
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b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

c. Laba usaha. 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi. 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

n. Premi asuransi. 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang 

belum dikenakan pajak. 
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q. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah. 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang  yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

s. Surplus Bank Indonesia. 

Tidak termasuk objek Pajak Penghasilan:  

a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak 

atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk 

agama yang diakui di Indonesia. 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro. 

c. Warisan. 

d. Beasiswa. 

e. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kepada wajib pajak. 

 

 


