
 
 

 

Abstrak : PT. Sinar Bodhi Cipta 
Tanjungpinang merupakan suatu 
perusahaan swasta yang bergerak 
dibidang penjualan rumah. PT. Sinar 
Bodhi Cipta merupakan PKP yang 
wajib mencatat semua jumlah harga 
perolehan dan penyerahan BKP 
terutama untuk menerapkan akuntansi 
PPN. Adapun tujuan penulis dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah penerapan akuntansi terhadap 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 
PT. Sinar Bodhi Cipta Tanjungpinang 
telah sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan perpajakan yang berlaku. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulisan 
menggunakan metode deskriptif 
komperatif yaitu melakukan pengolahan 
terhadap data-data yang telah diteliti 
dan membandingkan apakah data yang 
diperoleh sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku secara umum 
menurut undang-undang yang berlaku. 
Jenis data yang dikumpulkan adalah 
data yang bersifat kuantitatif dan 
kualitatif yang terdiri dari data primer 
dan sekunder. Untuk mengumpulkan 
data dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik penelitian 
lapangan yaitu wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan akuntansi PPN telah 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. Dari hasil 
observasi menunjukkan bahwa 
perusahaan telah menerapkan akuntansi 
PPN dengan prinsip-prinsip akuntansi 
dan peraturan perpajakan, walaupun 
masih ada hal-hal yang belum 
dilaksanakan akan tetapi perusahaan 
berusaha menyempurnakannya. 
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1. PENDAHULUAN 

 
Di Indonesia, pajak dapat 

dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 
Pajak Negara/Pajak Pusat dan Pajak 
Daerah. Salah satu pajak yang dipungut 
dalam Pajak Negara adalah Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dimana pajak 
ini merupakan pajak yang dikenakan 
atas penyerahan barang/jasa kena pajak 
di daerah pebean yang dilakukan oleh 
pabrikan, penyalur utama atau agen 
utama, importer, pemegang hak 
paten/merek dagang dari barang/jasa 
kena pajak tersebut. “Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) merupakan 
pajak tidak langsung, yang pada 
akhirnya dikenakan kepada konsumen 
terakhir dari barang atau jasa kena 
pajak” (Djoko Muljono, 2008 : 01). 
Sedangkan mekanisme pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan 
oleh pengusaha kena pajak, dengan 
melakukan pemungutan, perhitungan, 
pembayaran dan melaporkan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap 
transaksi  pada setiap bulannya.  

Penelitian ini dilaksanakan pada 
PT. Sinar Bhodi Cipta yang merupakan 
perusahaan yang menghitung, menyetor 
dan melaporkan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan perpajakan yang berlaku. 
Perusahaan ini juga telah melakukan 
pencatatan jurnal pada setiap transaksi, 
berdasarkan hasil pengamatan secara 
langsung bahwa PT. Sinar Bodhi Cipta 
Tanjungpinang mungkin masih ada 
keterlambatan dalam penyetoran dan 
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.  
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Berdasarkan latar belakang 
tersebut diatas, maka penulis tertarik 
untuk memilih judul “Penerapan 
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) pada PT. Sinar Bhodi Cipta 
Tanjungpinang”.  
 
2. LANDASAN TEORI 

 
2.1  Pengertian Akuntansi 

 
Akuntansi adalah suatu proses 
mengindentifikasi, mengukur dan 
melaporkan informasi ekonomi untuk 
memungkinkan dilakukannya penelitian 
dan pengambilan keputusan secara jelas 
dan tegas bagi pihak-pihak yang 
menggunakan informasi tersebut serta 
akuntansi merupakan suatu alat yang 
dipakai sebagai bahasa, karena dipakai 
secara luas dalam mendeskripsikan 
segala jenis kegiatan-kegiatan usaha. 
 
2.2  Sejarah Perpajakan 

 
 Pajak merupakan suatu kewajiban 
yang dapat dipaksakan dan harus 
dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) 
kepada raja atau pemerintah secara 
cuma-cuma. Rakyat pada waktu itu 
memberikan sebagian dari hasilnya 
kepada raja berupa padi, ternak dan 
hasil tanaman lainnya seperti pisang, 
kelapa dan lain-lainnya. Tetapi pada 
umumnya hasil yang diberikan tersebut 
bukanlah untuk kepentingan raja 
melainkan untuk kepentingan rakyat itu 
sendiri. Artinya pemberian yang 
dilakukan rakyat kepada raja digunakan 
untuk kepentingan umum seperti untuk 
menjaga keamanan rakyat, memelihara 
jalan, membangun saluran air untuk 
pengairan sawah, membangun sarana 
sosial. Pada dasarnya perkembangan 
yang terjadi pada masyarakat, 

pemberian yang dilakukan secara cuma-
cuma kemudian dibuat suatu aturan 
yang lebih baik agar sifat yang 
memaksa tetap ada unsur keadilan. 
 
2.3 Pengertian Pajak 

 
 Pajak merupakan salah satu 
pendapatan Negara dan peranan pajak 
untuk saat ini sangat penting dalam 
memberikan pemasukan kepada 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN). 

Banyak para ahli memberikan 
pengertian tentang pajak diantaranya 
pengertian pajak yang dikemukakan 
oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang 
telah diterjemahkan oleh R. Santoro 
Brotodiharjo, SH yang dikutip kembali 
dalam bukunya Perpajakan Indonesia 
adalah sebagai berikut : 
“Pajak adalah iuran kepada Negara 
(yang dapat dipaksakan) yang terhutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas Negara yang 
menyelenggarakan pemerintah” 
(Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002:04). 
 
2.4 Pengertian Bea Perolehan Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB)  
 

 Bea Perolehan Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah 
dan atau bangunan, yang selanjutnya 
disebut pajak. Perolehan hak atas tanah 
dan atau bangunan itu sendiri dapat 
diartikan sebagai perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan atau 



 
 

  
 

bangunan oleh orang pribadi atau 
badan. 
 
2.5 Pengertian Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) 
  

 Berbagai upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
yang dilakukan oleh negara melalui 
pembangunan nasional. Dalam 
membiayai keperluan Pemerintah 
membutuhkan dana yang tidak sedikit 
untuk melaksanakan pembangunan 
nasional. Oleh karena itu dana 
pembangunan tersebut salah satunya 
diperoleh dari penerimaan sektor pajak. 
  “Pajak Pertambahan Nilai adalah 
pajak tidak langsung, yang pada 
akhirnya dikenakan kepada konsumen 
terakhir dari barang atau jasa kena 
pajak” (Djoko Muljono, 2008:01). 
Sedangkan mekanisme pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan 
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
dengan melakukan pemungutan, 
perhitungan, pembayaran, dan 
melaporkan PPN pada setiap transaksi 
pada setiap bualannya. 
 
2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) 
 

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 
Pasal 7 ayat 1, tarif PPN adalah sebagai 
berikut : 
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

sebesar 10% (sepuluh persen) 
 Tarif  Pajak Pertambahan Nilai 

barang kena pajak dan jasa kena 
pajak merupakan tarif tungal yang 
dikenakan terhadap semua jenis 
barang kena pajak dan jasa kena 
pajak. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah tarif Pajak Pertambahan 
Nilai dapat dinaikkan menjadi 

setinggi-tingginya 15% (lima belas 
persen) dan serendah-rendahnya 5% 
(lima persen). 

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
sebesar 0% (nol persen) 
Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
Barang Kena Pajak sebesar 0% 
dikenakan atas ekspor barang kena 
pajak. Penerapan Pajak Pertambahan 
Nilai sebesar 0% bukan berarti 
pembebesan dari pengenaan pajak 
pertambahan nilai, agar Pajak 
Masukan yang telah dibayar oleh 
pengusaha pada saat pembelian 
barang ekspor tersebut dapat 
dikreditkan. 
 

2.7 Mekanisme Perhitungan PPN  
 

 Dalam melakukan pemungutan 
PPN, Perusahaan perlu mengetahui 
tentang pengertian Harga Jual dan 
Harga Pembayaran. Harga jual dapat 
diartikan sebagai harga yang diminta 
oleh rekanan atas pembelian barang 
belum termasuk PPN. Sedangkan harga 
pembayaran dapat diartikan sebagai 
pembayaran yang dilakukan oleh 
Perusahaan sudah termasuk PPN. Jika 
Perusahaan melakukan pembayaran atas 
pembelian Barang yang tergolong 
Barang Kena Pajak (BKP), dan BKP 
tersebut dibeli dari Pengusaha Kena 
Pajak (PKP), maka Perusahaan tersebut 
wajib memungut PPN. 
 
2.8 Pajak Masukan dan Pajak 

Keluaran 
 

 Pajak Masukan adalah Pajak 
Pertambahan Nilai yang seharusnya 
sudah dibayar oleh Pengusaha Kena 
Pajak karena perolehan Barang Kena 
Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena 
Pajak dan/atau pemanfaatan Barang 



 
 

  
 

Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar 
Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean dan/atau impor Barang Kena 
Pajak. 
 Pajak Keluaran adalah Pajak 
Pertambahan Nilai terutang yang wajib 
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak 
yang melakukan penyerahan  Barang 
Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena 
Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, Pajak 
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud, atau ekspor Jasa Kena 
Pajak. 
 
2.9 Faktur Pajak 

 
 Faktur Pajak adalah bukti pungutan 
pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak atau penyerahan 
Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak juga 
merupakan sarana untuk mengkreditkan 
Pajak Masukan. 
 Terdapat 3 jenis faktur pajak, yaitu 
: 
1. Faktur pajak standar 
2. Faktur pajak gabungan 
3. Faktur pajak sederhana 

 
2.10. Sanksi-Sanksi Perpajakan 
 
 Sanksi-sanksi yang dikenakan 
dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
hampir sama denganwajib pajak lainnya 
seperti administrasi berupa : 
1. Sanksi denda 
2. Sanksi bunga 
3. Sanksi kenaikan 

 
 
 
 
 

2.10 Akuntansi Pajak Pertambahan 
Nilai 
 

Dalam Akuntansi Pajak Pertambahan 
Nilai terdapat proses pencataan yang 
harus diperhatikan yang terdiri dari : 
1. Melakukan pembalian yang 
PPNnya dapat dikreditkan dan tidak 
dapat dikreditkan. 
2. Melakukan penjualan dan PPN 
terutang. 
3. Pajak Pertambahan Nilai yang 
masih harus dibayar atau lebih. 
Dalam akuntansi komersial maupun 
dalam akuntansi pajak terdapat 
persamaan dalam melakukan pencatatan 
yang harus dipersiapkan antara lain: 
1. Akun pajak masukan 
Untuk mencatat besarnya pajak 
masukan yang dibayar atau dipungut 
atas terjadinya transaksi pembelian 
2. Akun pajak keluaran 
Pada akun ini untuk mencatat pajak 
keluaran yang dipungut atau disetorkan 
ke kas Negara atas transaksi 
 
3. METODE PENELITIAN 

 
3.1. Jenis Penelitian 

 
Pada penelitian ini, jenis penelitian 

yang penulis gunakan adalah 
menggunakan metode deskriptif yaitu 
mengumpulkan data-data yang 
diperluka dari perusahaan kemudian 
menguraikannya secara keseluruhan. 
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak 
tidak langsung, yang pada akhirnya 
dikenakan kepada konsumen terakhir 
dari barang atau jasa kena pajak.   

 
 
 
 
 



 
 

  
 

3.2. Lokasi Penelitian 
 

Dalam melakukan penelitian data 
diambil dari PT. Sinar Bodhi Cipta 
Tanjungpinang yang berada di Jalan 
D.I. Panjaitan No.23 Telp. (0771) 
41108, 41118 Tanjungpinang 
Kepulauan Riau. 

 
3.3. Sumber Data 

 
 Sumber Data yang diperlukan 
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
1. Data Primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari PT. Sinar 
Bodhi Cipta Tanjungpinang melalui 
teknik wawancara dan data tersebut 
memerlukan pengolahan lebih lanjut. 

2. Data Sekunder adalah data yang 
telah terdokumentasi yang diperoleh 
secara tidak langsung dari PT. Sinar 
Bodhi Cipta Tanjungpinang berupa 
sejarah perusahaan. 
 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 

1) Metode Wawancara 
Adalah suatu metode pengumpulan data 
dengan jalan tanya jawab secara 
langsung dimana dikerjakan dengan 
sistematis dan berlandaskan kepada 
tujuan penelitian. 
2) Teknik Observasi 
Adalah dengan melakukan pengamatan 
langsung terhadap perusahaan mengenai 
data yang diperoleh secara langsung 
seperti aktivitas umum yang 
berhubungan dengan penerapan Pajak 
Pertambahan Nilai pada PT. Sinar 
Bodhi Cipta Tanjungpinang. 
3) Dokumentasi  
Adalah dengan cara mencatat dan 
menyalin dokumen-dokumen 
pendukung yang berkaitan dalam 
permasalahan yang diteliti. 

3.5. Analisa Data 
 

 Analisa data dalam penulisan ini 
penulis menggunakan metode deskriptif 
komperatif yaitu melakukan pengolahan 
terhadap data-data yang telah diteliti 
dan membandingkan apakah data yang 
diperoleh sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku secara umum 
menurut undang-undang yang berlaku. 
 
4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
 

4.1 Mekanisme Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) 
 

 PT. Sinar Bodhi Cipta 
Tanjungpinang terdaftar pada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Tanjungpinang 
dan Perusahaan ini mempunyai Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
01.561.266.6-214.000. PT. Sinar Bodhi 
Cipta Tanjungpinnag mempunyai 
kantor yang berada di Jalan D.I. 
Panjaitan Km.9 No. 23 Tanjungpinang. 
 Mekanisme Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dari penerapan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan 
PT. Sinar Bodhi Cipta Tanjungpinang 
sebagai Pengusaha Kena Pajak harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Memungut Pajak Pertambahan Nilai 

sebesar 10% atas penyerahan Barang 
Kena Pajak (BKP). 

b. Membuat faktur pajak pada setiap 
penyerahan Barang Kena Pajak 
(BKP). 

c. Melakukan Melakukan setoran pajak 
yang terutang ke kas negara 
selambatnya 15 hari setelah berakhir 
masa pajak.  

d. Meyampaikan laporan perhitungan 
pajak dengan SPT Masa dalam 



 
 

  
 

jangka waktu 20 hari setelah 
berakhirnya masa pajak.  

e. Menyimpan Faktur Pajak baik PPN 
keluaran maupun masukan dengan 
rapi dan tertib.  

f. Menyelenggarakan pencatatan dalam 
pembukuan perusahaan mengenai 
perolehan dan penyerahan BKP/JKP.  
 

4.2 Dasar Pengenaan Pajak 
 

 Berdasarkan data yang penulis 
peroleh, pada bagian ini akan dibahas 
data yang menjadi objek penelitian 
penulis dengan berpedoman pada 
landasan teori yang telah penulis 
uraikan diatas, dapat dilihat dari dasar 
pengenaan pajak yang dijadikan dasar 
dalam perhitungan Pajak Pertambahan 
Nilai terhadap barang kena pajak 
sehingga penulis dapat mengambil 
kesimpulan sejauh mana penerapan 
perhitungan akuntansi terhadap Pajak 
Pertambahan Nilai yang telah 
dilaksanakan oleh PT. Sinar Bodhi 
Cipta Tanjungpinang.  
 Dasar pengenaan pajak dapat yang 
dipakai adalah harga jual yang berupa 
uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta penjual 
karena penyerahan barang kena pajak, 
tidak termasuk PPN dan potongan harga 
yang dicantumkan dalam faktur pajak.  
 
4.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) 
 

 Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang 
dikenakan yang digunakan Perusahaan 
telah sesuai dengan UU Nomor 42 
Tahun 2009 yaitu 10% dari Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua 
jenis Barang Kena Pajak. 
 

4.4 Perhitungan Pajak Pertambahan 
nilai (PPN) 
 

 Dalam melakukan perhitungan 
Pajak Pertambahan Nilai yang harus 
disetor dan dipungut oleh Perusahaan 
menggunakan rumus : PPN = DPP x 
Tarif Pajak.  
Berikut ini adalah cara perhitungan 
Pajak Pertambahan Nilai dari salah satu 
transaksi yang ada pada PT. Sinar 
Bodhi Cipta Tanjungpinang pada bulan 
Desember 2012 sebagai berikut :  
1. Pajak Masukan 
 Pajak Masukan dikenakan pada saat 
Pengusaha Kena Pajak membeli Barang 
Kena Pajak, atas pembelian tersebut 
perusahaan dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar 10% dari 
harga pembelian barang tersebut.  
Pada tanggal 7 Desember 2012 PT. 
Sinar Bodhi Cipta Tanjungpinang 
membeli Portland Composite Cement 
50kg sebanyak 330 sak dengan harga 
Rp 43.909,- 
DPP   Rp 14.490.000,- 
PPN Masukan 10% Rp   1.449.000,- 
 Harga + PPN Rp 15.939.000,- 
 
2. Pajak Keluaran 
 Pajak Keluaran dikenakan pada saat 
Perusahaan menjual barang Kena Pajak, 
atas penjualan tersebut perusahaan 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
sebesar 10% dari harga jual barang 
tersebut. 
Pada bulan Desember 2012 PT. Sinar 
Bodhi Cipta Tanjungpinang menjual 
tunai sebuah unit rumah type 45/108 
yang berada dilokasi Jl. Adi Sucipto 
kepada PKP Bie Kim sebesar Rp 
110.000.000,- belum termasuk PPN 
10%, dengan perhitungan sebagai 
berikut :  
 



 
 

  
 

DPP   Rp 110.000.000,- 
PPN Keluaran 10%  Rp   11.000.000,-  
 Harga + PPN Rp 121.000.000,- 
 
Jadi dari perhitungan diatas jumlah 
yang harus dibayar PKP Bie Kim 
sebesar Rp 121.000.000,- .  
Dari transaksi diatas perhitungan 
terhadap Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) pada PT. Sinar Bodhi Cipta telah 
sesuai dengan peraturan perpajakan 
yang berlaku. 
 
4.5 Mekanisme Pengkreditan Pajak 

serta SPT Masa PPN 
 

 PPN masukan dapat dikreditkan 
apabila wajib pajak telah melaporkan ke 
Kantor Pelayanan Pajak  dimana 
perusahaan tersebut sudah terdaftar 
sebagai wajib pajak. Jika perusahaan 
tidak melaporkan, maka PPN masukan 
tidak dapat dikreditkan dan biaya atas 
PPN dapat dikurangi sebagai biaya 
dalam rangka perhitungan Pajak 
Penghasilan. 
 
4.6 Akuntansi Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) 
 

 Berdasarkan hasil rekap Pajak 
Masukan dan Pajak Keluaran Bulan 
Desember 2012 didapat total PPN 
Masukan bulan Desember sebesar Rp 
5.212.635,- dan total Pajak Keluaran Rp 
156.050.000,- dan PPN terutang pada 
Bulan November Nihil. 
PPN Masukan Desember 2012
 Rp.     5.212.635 
PPN Keluaran Desember 2012 
 Rp. 156.050.000 
Kurang Bayar PPN   
 Rp. 150.834.365 
Perusahaan menghitung pada bulan 
Desember 2012 mengalami kurang 

bayar PPN. Nilai kurang bayar PPN 
pada bulan Desember 2012 sebesar Rp. 
150.834.365,- tersebut yang harus 
dibayar oleh perusahaan. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan pembahasan yang 
telah dilakukan pada bab-bab 
sebelumnya, maka pada bab ini penulis 
dapat menarik kesimpulan mengenai 
perhitungan dan perlakuan akuntansi 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 
PT. Sinar Bodhi Cipta yaitu Penerapan 
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai 
sudah cukup baik untuk menghasilkan 
informasi bagi perusahaan hanya saja 
Perusahaan masih ada keterlambatan 
dalam melakukan pembayaran. 
 
5.2 SARAN 
 
Sebaiknya perusahaan harus 
mengetahui peraturan pajak secara terus 
menerus sehingga tidak akan 
ketinggalan informasi dan berguna 
dimasa mendatang. Informasi Pajak 
dapat kita ambil di Internet yaitu situs 
yang dapat dikunjungi adalah 
www.pajak.go.id ; www.infopajak.co.id 
; www.pajak.net ; dll. 
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Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2009 tantang 
Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tetang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah. 

 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

148/PMK.03/2012 tentang 
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo 
Pembayaran dan Penyetoran 
Pajak, Penentuan Tempat 
Pembayaran Pajak, dan Tata Cara 
Pembayaran, Penyetoran, dan 
Pelaporan Pajak, serta Tata Cara 
Pengangsuran dan Penundaan 
Pembayaran Pajak. 

 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

84/PMK.03/2012 tentang Tata 
Cara Pembuatan dan Tata Cara 

Pembetulan atau Penggantian 
Faktur Pajak. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 146 
Tahun 2003 tentang Impor dan 
Penyerahan BKP dan/atau JKP yang 
dibebaskan dari pengenaan PPN. 

 
 
 
 
 


