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DARI
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REDAKSI
Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019
mengimplementasikan Compliance Risk
Management (CRM) untuk memperoleh
gambaran utuh profile WP (WP) sehingga
diperoleh tingkat risiko kepatuhan dari
masing-masing WP untuk selanjutnya akan
diambil diambil langkah yang sesuai untuk
masing-masing WP.

Keterangan

(SP2DK)

yang

dikirimkan ke WP menjadi tepat sasaran ke
WP yang sengaja tidak patuh, atau WP
yang karena kealpaanya menjadi tidak
patuh.

belum

dipenuhinya

kewajiban

perpajakan secara benar sesuai ketentuan.

kita melakukan proses hitung, setor, dan
lapor secara mandiri dengan jujur dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku,
akan tetapi jika terjadi kelalaian janganlah
panik apabila menerima SP2DK. Surat ini
meminta penjelasan atas data dan/atau
keterangan kepada WP terhadap dugaan

SP2Dk merupakan produk yang berdiri
ditengah-tengah antara tindakan edukasi
perpajakan dan tindakan pemeriksaan
pajak.

dugaan

Sebagai WP yang baik sudah seharusnya

Surat Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau

dan/atau keterangan dari WP disebabkan

Dalam

Surat

Edaran

Direktur

Jenderal Pajak Nomor SE-39/Pj./2015
diatur bahwa surat tersebut dimaksudkan
untuk meminta penjelasan atas data

belum

terpenuhinya

sehingga

bisa

kewajiban

dilakukan

pajak

pembetulan

sesuai dengan undang-undang perpajakan
yang berlaku

HEADLINE

DAFTAR ISI

APA ITU SP2DK? BEGINI ATURANNYA

LITERASI
APA ITU EKUALISASI PAJAK?

NEWS
EKONOMI CHINA DAN JEPANG CEPAT PULIH,
EROPA-AS TERTEKAN

INI 4 FOKUS PEMERINTAH UNTUK PULIHKAN
EKONOMI DI TAHUN DEPAN
PERDANA, SRI MULYANI TETAPKAN
TARIF BUNGA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

AKIBAT PENGHINDARAN PAJAK,
INDONESIA DIPERKIRAKAN RUGI RP 68,7 TRILIUN

KEMENKEU TETAPKAN CATRIDGE
ROKOK ELEKTRIK DIKENAKAN CUKAI

UPDATE
PERATURAN PERPAJAKAN
PERATURAN BEA DAN CUKAI

JADWAL
WEBINAR INATAX

HEADLINE

Apa itu SP2DK?
Begini Aturannya
DIrektorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkala

dan/atau keterangan kepada WP terhadap

dan

dugaan

rutin

akan

terhadap

melakukan

administrasi

pengawasan

dan

kewajiban

perpajakan setiap WP. Pengawasan tersebut

belum

dipenuhinya

kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

dilakukan dengan memberikan SP2DK (Surat
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau

Bahwa SE-39/PJ/2015 ini juga merujuk pada

Keterangan).

aturan-aturan sebagai berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Permintaan penjelasan atas data dan/atau

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

keterangan kepada WP ini dilakukan oleh

Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor

Account

16 Tahun 2009.

dan/atau

pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

2.

serta WP nantinya bisa melakukan konfirmasi
dan diskusi dengan AR dan/atau pelaksasna

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.

3.

seksi ekstensifikasi dan penyuluhan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Merefers pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor

4.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

SE-39/PJ/2015, SP2DK adalah surat yang

206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi

diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

(KPP) untuk meminta penjelasan atas data

Jenderal Pajak.
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BERIKUT ADALAH PENJELASAN
TERKAIT DENGAN SP2DK.
Permintaan Penjelasan Data
sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak
No.SE-39/PJ/2015, proses penerbitan SP2DK
terdiri atas 5 tahap, yaitu
1. persiapan,
2. tanggapan WP,
3. analisis terhadap tanggapan WP,

Tahap kedua, tanggapan WP.
WP dapat menanggapi SP2DK secara langsung

4. tindak lanjut, dan

ataupun tertulis. Jika WP tidak memberikan

5. pengadministrasian
penjelasan lebih lanjut akan di jelaskan sebagai

tanggapan dalam 14 hari setelah SP2DK dikirim
atau disampaikan, Kepala KPP berwenang

berikut.

menentukan salah satu dari 3 keputusan atau
Tindakan yaitu:

Tahap pertama, persiapan.
Dalam tahap persiapan, apabila Kepala KPP

a.

dan/atau

mengindikasikan

keterangan

yang

diperlukannya

perpanjangan

data dan/atau keterangan kepada WP

dimiliki

berdasarkan

penjelasan

pertimbangan

tertentu.

Kedua, melakukan kunjungan kepada WP.

maka proses permintaan tersebut dilakukan
dengan menggunakan SP2DK.

memberikan

jangka waktu permintaan penjelasan atas

berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas
data

Pertama,

b.

Ketiga, mengusulkan agar terhadap WP
dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau

SP2DK itu dapat dikirimkan melalui pos atau
jasa ekspedisi/kurir atau faksimili. Selain tu,

tanggal disampaikan SP2DK jika disampaikan
secara langsung oleh KPP kepada WP

ketentuan

peraturan
di

bidang

Tahap ketiga, penelitian dan analisis
kebenaran

data

atas

tanggapan

WP.

AR/pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan
Penyuluhan melakukan penelitian dan
analisis

terhadap

data

dan/atau

keterangan yang diperoleh berdasarkan
pengetahuan,
professional.

keahlian

dan

sikap
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melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau

dengan

sesuai
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c.

lama 14 hari setelah tanggal kirim SP2DK jika

permulaan

perpajakan.

WP melalui kunjungan (visit).

menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling

bukti

perundang-undangan

SP2DK juga dapat dikirimkan langsung kepada

KPP memberikan kesempatan kepada WP

pemeriksaan

HEADLINE

Tahap ketiga, analisis terhadap tanggapan WP

Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan bersedia

Penelitian dan analisis tersebut ditujukan untuk

meyampailkan SPT atau SPT pembetulan.

menyimpulkan dan merekomendasikan tindak

c.

Ketiga, pemeriksaan/verivikasi, dalam hal

lanjut, yang dituangkan dalam laporan hasil

terdapat data konkret atau pertimbangan lain

permintaan

berdasarkan

penjelasan

atas

data

dan/atau

keterangan (LHP2DK). Penelitian dan analisis
dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur

kewenangan

DJP

perlu

dilakukan pengujian kepatuhan.
d.

Keempat, pemeriksaan bukti permulaan

sebagai berikut:

apabila terdapat dugaan peristiwa atau

a.

tindakan pidana perpajakan.

Pertama, data dan/atau keterangan yang
dimiliki dan/atau diperoleh DJP.

b.

c.

Kedua, data dan/atau keterangan dalam

Tahap

kelima,

pengadministrasian

tanggapan yang disampaikan WP beserta

permintaan penjelasan.

bukti atau dokumen pendukungnya.

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi,

Ketiga, pemenuhan kewajiban perpajakan

AR/pelaksana

yang telah dilakukan WP.

Penyuluhan harus membuat dokumentasi selama

Seksi

kegiatan

Ekstensifikasi

dan

Apabila berdasarkan penelitian dan analisis

pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan

ternyata

data

KPP

belum

dapat

menyimpulkan

dan/atau

keterangan,

Admistrasi

itu

kebenaran dan belum dapat merekomendasikan

mencakup SP2DK, Laporan Hasil Permintaan

tindak lanjut, KPP berwenang meminta kembali

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

penjelasan data dan/atau keterangan dalam 14

(LHP2DK), Berita Acara Pelaksanaan Permintaan

hari setelah jangka waktu permintaan pertama

Penjelasan, Berita Acara Penolakan Permintaan

berakhir.

Penjelasan

dan/atau

Berita

Acara

Tidak

Dipenuhinya Permintaan Penjelasan.
Tahap keempat, rekomendasi dan tindak lanjut.
Secara ringkas terdapat 4 tindak lanjut atas

AR/pelaksana

simpulan yang diperoleh dari kegiatan permintaan

Penyuluhan harus membuat LHP2DK paling lama

penjelasan data dan/atau keterangan.

7

a.

Pertama, tanpa tindak lanjut atau kasus

permintaan penjelasan data dan/atau keterangan

dianggap selesai, apabila data dan/atau

kepada WP.

berakhirnya

jangka

dan

waktu

informasi sudah sesuai/dilaporkan dan WP

b.

sudah menyampaikan SPT sesuai dengan

Mulai periode ini SP2DK yang diterbitkan oleh

permintaan fiskus.

KPP yaitu untuk seluruh aspek perpajakan

Kedua,

pengawasan

penyampaian

SPT,

dalam hal WP setuju dengan hasil penelitian
dan analisis AR/pelaksana Seksi

seperti SPT Badan, SPT pph 21, SPT PPh 23, SPT
PPh 4 (2), SPT PPN dll.
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hari

Seksi

Proses tersebut dilakukan dengan menyamakan

LITERASI

antara biaya atau pendapatan (objek pajak)
yang dicatat dalam laporan keuangan
dengan biaya atau pendapatan (objek
pajak) yang dilaporkan dalam surat
pemberitahuan tahunan (SPT) yang
disampaikan ke kantor pajak.

Apa Itu
Ekualisasi
Pajak?

Ekualisasi
merupakan salah satu kunci utama
dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dalam SPT

Istilah ekualiasasi bagi seorang pemeriksa pajak
(tax auditor) maupun praktisi perpajakan, tentu

Tahunan badan dengan baik. Tujuan dilakukannya
ekualisasi pajak yakni agar terhindar dari koreksi
pajak dan dalam rangka persiapan WP apabila

sudah tidak asing lagi di dengar.

dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.
Pemeriksa

pajak

menggunakan

ekualisasi

sebagai metode dan teknik pemeriksaan pajak
untuk menguji kepatuhan WP (WP) bersangkutan.
Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata
ekual atau proses untuk menyamakan.

Dari sisi WP, ekualisasi merupakan bentuk tindak
preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak.
Ekualisasi juga bisa menjadi petunjuk bahwa
kewajiban penyampaian SPT Masa PPN, SPT
Masa PPh Pasal 23, dan SPT Masa PPh Pasal 21

jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang
memiliki hubungan. Hubungan yang dimaksud ini
adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang
merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang
lainnya.

sudah dilakukan dengan benar.
DESEMBER 2020

proses untuk mengecek kesesuaian antara satu

dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan
BELASTING MAGAZINE

Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu

LITERASI

Ekualisasi pajak sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman
Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji
Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan telah dicabut
dengan

PER-07/PJ/20014

Direktur

Jenderal

Pajak

tentang
Nomor

Pencabutan

Peraturan

Per-04/PJ/2012

tentang

Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk
Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Adapun penggunaan penggunaan teknik ekualisasi masih dapat
digunakan dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur

Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

DESEMBER 2020

Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk

BELASTING MAGAZINE

Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis

NEWS

Ekonomi China dan Jepang
Cepat Pulih, Eropa-AS Tertekan
Negara di daratan Asia perlahan ke luar dari krisis berkepanjangan akibat adanya pandemi Covid-19.
Salah satu contohnya seperti Jepang yang melaporkan bahwa ekonominya tumbuh 5% pada kuartal
III-2020 dan memungkinkannya untuk keluar dari zona resesi.

Hal Itu menandakan tingkat ekspansi tahunan sebesar 21,4%, yang mana tercatat sebagai yang tercepat
dalam catatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Beberapa jam setelah pengumuman Jepang, China
merilis data yang menunjukkan bahwa pemulihannya juga terus meningkat.

Produksi industri di ekonomi terbesar kedua dunia itu naik hampir 7% bulan lalu, mengalahkan perkiraan
dari ekonom yang disurvei oleh Refinitiv. Penjualan ritel naik sedikit lebih dari 4% - laju tercepat tahun ini.
Pertumbuhan ekonomi yang positif di benua Asia, justru berbeda sekali dengan
yang ada di daratan Eropa dan Amerika. Di mana di sana masih bergulat
dengan peningkatan kasus Covid-19 yang masih belum mampu
diredam.

Pemerintah China pada hari Senin mengakui risiko yang
ditimbulkan oleh berlanjutnya pandemi di tempat lain. Juru
Bicara Biro Statistik Nasional China, Fu Linghui mengatakan
bahwa wabah di Eropa dan Amerika Serikat telah
menciptakan ketidakpastian bagi ekspor China. Namun,
itu total nilai perdagangan China telah meningkat
tahun ini, berlawanan dengan tren global.

Terlepas dari keadaan pandemi, negara-negara di

dunia. Akhir pekan ini, China, Jepang, dan lebih dari
selusin negara lain di Asia Pasifik menandatangani
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, sebuah perjanjian
perdagangan besar yang telah dibuat hampir satu dekade.

Sumber: https://economy.okezone.com/read/2020/11/17/320/2311181/ekonomi-china-dan-jepang-cepat-pulih-eropa-as-tertekan?page=2
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hubungan satu sama lain, tanpa bantuan dari seluruh
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kawasan itu juga berusaha untuk memperkuat

NEWS

Ini 4 fokus pemerintah untuk
pulihkan ekonomi di tahun depan
Kedua,

pemerintah

akan

memperkokoh

reformasi struktural. Hal ini dilakukan dengan
meningkatkan

iklim

investasi

dengan

mendorong inovasi dan daya saing.

Selain itu, pemerintah juga akan fokus untuk
memperbaiki kualitas sumber daya manusia
(SDM) dan meningkatkan produktivitas lewat
reformasi

di

bidang

pendidikan,

vokasi,

penelitian, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Pemerintah mengungkapkan kalau kebijakan
fiskal di tahun 2021 akan fokus pada percepatan
pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Perimbangan

Keuangan

Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti
pun mengungkapkan akan ada 4 hal yang akan
dikerjakan oleh pemerintah di tahun anggaran
2021 mendatang.

pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, seperti
yang kita ketahui, perekonomian Indonesia
terpukul akibat Covid-19 di tahun 2019 ini.
“Dengan ini, kami akan melanjutkan dan

memulihkan

penanganan
ekonomi,

belanja. “Intinya, semuanya ini akan didorong
agar fokus dalam menjalankan fungsinya. Kami
juga mematok target supaya kualitas lebih baik
dan lebih terukur realisasinya,” tambahnya.

Keempat, pemerintah juga akan fokus dalam

Pertama, dengan melanjutkan dan mempercepat

menuntaskan

(APBN) baik itu dari sisi penerimaan maupun

Covid-19

serta

pembangunan nasional. Dalam membangun
negara,

prioritasnya

adalah

kesehatan,

pendidikan, dan ditambah teknologi komunikasi
dan informasi ketahanan pangan, perlindungan
sosial, dan pariwisata.

dan

memperkuat

ketahanan domestik,” ujar Prima, Rabu (25/11)
via video conference.

Sumber: https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-4-fokus-pemerintah-untuk-pulihkan-ekonomi-di-tahun-depan
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Direktur

Ketiga, pemerintah akan melakukan reformasi

NEWS

Tarif Bunga
2-30 November 2020
Perdana, Sri Mulyani
Tetapkan Tarif Bunga
Sanksi Administrasi Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan tarif
bunga sebagai dasar penghitungan sanksi
administrasi berupa bunga dan pemberian
atas

pajak

yang

diadministrasikan Ditjen Pajak (DJP).

dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
No.540/KMK.010/2020. Penetapan tarif bunga
tersebut merupakan tindak lanjut perubahan
skema pemberian sanksi bunga dan imbalan
bunga pada UU KUP sebagaimana telah diubah
dalam UU Cipta Kerja .

113 UU Cipta Kerja.

Ketiga, tarif bunga 1,40% per bulan berlaku untuk
Pasal 8 ayat (5) UU KUP sebagaimana telah
diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja.
Keempat, tarif bunga 1,82% per bulan berlaku

KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal
113 UU Cipta Kerja.

Sementara itu, tarif bunga per bulan untuk
imbalan bunga ditetapkan sebesar 0,57% per
bulan. Tarif tersebut berlaku untuk Pasal 11 ayat
(3) Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan
Pasal 27B ayat (4) UU KUP sebagaimana telah

Adapun tarif bunga per bulan yang tercantum
dalam KMK ini akan menjadi dasar penghitungan
administrasi

KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal

untuk Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) UU

Penetapan tarif bunga yang perdana ini tertuang

sanksi

(2a), Pasal 9 ayat (2b), dan pasal 14 ayat (3) UU

berupa

bunga

dan

pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak
tanggal 2 November 2020 sampai dengan
tanggal 30 November 2020.

Secara lebih terperinci, terdapat 4 rentang tarif
bunga per bulan dalam KMK ini. Pertama, tarif
bunga 0,57% per bulan berlaku untuk Pasal 19
ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)
UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal

diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja.

KMK ini berlaku pada tanggal ditetapkan yakni
26 November 2020 dan mempunyai daya laku
surut terhitung sejak 2 November 2020. Pada
saat KMK ini berlaku, sanksi bunga dan imbalan
bunga pada UU cipta kerja yang dikenakan
melalui ketetapan yang diterbitkan sejak 2
November 2020 dan perhitungannya dimulai
sebelum berlakunya UU Cipta kerja, dihitung
menggunakan

tarif

bunga

dimaksud dalam KMK ini.

113 UU Cipta Kerja.

Sumber: https://news.ddtc.co.id/perdana-sri-mulyani-tetapkan-tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-25892?page_y=0

sebagaimana
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bunga

Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat
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imbalan

Kedua, tarif bunga 0,99% per bulan berlaku untuk

NEWS

Akibat Penghindaran
Pajak, Indonesia
Diperkirakan Rugi
Rp 68,7 Triliun
Tax

Justice

Network

melaporkan

akibat

Sebagai

gambaran,

Kementerian

Keuangan

penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan

(Kemenkeu) mamatok target penerimaan pajak

merugi hingga US$ 4,86 miliar per tahun. Angka

di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya,

tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila

estimasi penghindaran pajak itu setara dengan

menggunakan kurs rupiah pada penutupan di

5,7% dari target akhir 2020. Perkiraan nilai

pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per

penghindaran pajak itu juga setara 5,16%

dollar Amerika Serikat (AS).

dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019
yang senilai Rp 1.332 triliun.

Dalam laporan Tax Justice Network yang
berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax

Tax Justice Network memadankan dalam

Justice in the time of Covid-19 disebutkan, dari

situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran

angka tersebut, sebanyak US$ 4,78 miliar setara

pajak itu setara dengan 1,09 juta gaji tenaga

Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari

medis. Apabila merujuk stimulus kesehatan

pengindaran pajak korporasi di Indonesia.

dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional

Sementara sisanya US$ 78,83 juta atau sekitar

(PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak

Rp 1,1 triliun berasal dari WP orang orang

bisa menutupi 70,5% dari total pagu kesehatan

pribadi.

senilai Rp 97,26 triliun.

Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya

Angka penghindaran pajak itu pun lebih besar

perusahaan multinasional mengalihkan labanya

daripada

ke negara yang dianggap sebagai surga pajak.

kementerian/lembaga, pemda di program PEN

Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa

yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan

banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan

korporasi senilai Rp 62,22 triliun.

sektoral,

di negara tempat berbisnis. Dus, korporasi
akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang

Adapun, dalam The State of Tax Justice 2020:

seharusnya.

Tax

Justice

in

the

time

of

Covid-19

memosisikan Indonesia di peringkat keempat
se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

Sumber: https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun
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NEWS

Kemenkeu Tetapkan
Catridge Rokok Elektrik
Dikenakan Cukai

Ekstrak dan Esens Tembakau disediakan untuk
konsumen dalam kemasan penjualan eceran,
yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan
menggunakan alat pemanas elektrik kemudian

(Kemenkeu)

diihisap, antara lain cairan yang menjadi bahan

menegaskan rokok elektrik berupa cairan dan

pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan

alat pemanas dalam satu kesatuan (cartridge)

secara elektrik (electrically heated tobacco

sebagai bagian dari hasil pengolahan tembakau

product), kapsul tembakau (tobacco capsule),

lainnya (HPTL).

atau cairan dan pemanas dalam satu kesatuan

Kementerian

Keuangan

(cartridge).
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar
Lembaga, Syarif Hidayat menjelaskan bahwa

Penetapan

catridge rokok elektrik merupakan salah satu

mengharuskan Pemerintah melalui Kemenkeu

jenis dari ekstrak dan esens tembakau sehingga

untuk menambahkan beberapa poin dalam PMK

ditetapkan menjadi BKC melalui implementasi

tersebut. Pertama, penegasan bahwa BKC yang

Peraturan

Keuangan

pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita

Perdagangan

cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai

BKC yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara

yang isi kemasan ecerannya tidak sesuai,

Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda

termasuk

Pelunasan Cukai Lainnya. PMK ini merupakan

ketentuan peraturan perundang undangan di

perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu PMK

bidang cukai.

Menteri

No.176/PMK.04/2020

tentang

cartridge

cartridge,

sebagai

HPTL

dianggap

baru

melanggar

Nomor 67/PMK.04/2018.
Kedua, melalui aturan tersebut Kemenkeu juga
Dalam PMK ini dijelaskan bahwa HPTL adalah

memperluas definisi barang kemasan untuk

hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau

eceran. Jika dalam PMK sebelumnya, kemasan

selain sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau

adalah

iris, yang dibuat mengikuti perkembangan

dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai atau

teknologi dan selera konsumen, meliputi ekstrak

pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

dan esens tembakau, tembakau hirup (snuff

harus dalam 1 (satu) kemasan

tobacco).
Sumber: https://www.beacukai.go.id/berita/kemenkeu-tetapkan-catridge-rokok-elektrik-dikenakan-cukai.html
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tabacco), atau tembakau kunyah (chewing
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UPDATE

PERATURAN
PAJAK TERBARU

KMK NO.-174/PMK.02/2020
03/11/2020
Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan
pajak yang berlaku pada politeknik energi dan

KMK NO.-540/KMK.010/2020
26/11/2020

pertambangan bandung, dan balai pendidikan dan
pelatihan tambang bawah tanah, kementerian energi
dan sumber daya mineral

Tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi
administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan
bunga

PENG-208/PJ/PJ.01/2020

KEP - 021/PP/2020
27/10/2020
Perubahan kelima atas keputusan ketua pengadilan
pajak nomor KEP-007/PP/2020 tentang susunan

24/11/2020

majelis hakim dan hakim tunggal untuk memeriksa dan

Pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam

memutus sengketa pajak pada pengadilan pajak

pemberian layanan kepada konsultan pajak

10 TAHUN 2020
Bea meterai

Sosialisasi undang-undang cipta kerja subklaster

62 TAHUN 2020

perpajakan tanggal 17 November 2020

26/10/2020

PP NO.-66 TAHUN 2020
10/11/2020
Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan
pajak yang berlaku pada lembaga penyiaran publik
televisi republik indonesia

PER-20/PJ/2020

Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 3 tahun
2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian
keuangan

483/KMK.03/2020
26/10/2020
Penugasan

pegawai

negeri

sipil

di

lingkungan

kementerian keuangan sebagai anggota tim pelaksana

09/11/2020

pada

Pedoman akuntansi piutang pajak

perpajakan (psiap) tahun 2020

PER-19/PJ/2020

165/PMK.02/2020

06/11/2020

22/10/2020

Petunjuk teknis pemberian nomor pokok wajib pajak

Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan

secara jabatan sehubungan dengan pemberian subsidi

pajak jasa transportasi laut yang berlaku pada

bunga/subsidi margin kepada debitur dalam rangka

kementerian perhubungan di wilayah tertentu di

mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi

perairan yang ditetapkan sebagai pelabuhan di provinsi

nasional

kepulauan riau

tim

pembaruan

sistem

inti

administrasi

DESEMBER 2020

13/11/2020

26/10/2020
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S-572/PJ.09/2020

UPDATE

KMK NO.-49/KM.10/2020
17/11/2020
Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak

PERATURAN
BEA DAN CUKAI

pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan

PMK NO.-51/KM.10/2020

PMK NO.-176/PMK.04/2020

01/12/2020

11/11/2020

Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak

Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor

pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan

67/pmk.04/2018 tentang perdagangan barang kena

atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan

cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan

yang berlaku untuk tanggal 02 desember 2020 sampai

pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai

dengan 08 desember 2020

lainnya

PMK NO.-188/PMK.04/2020

KMK NO.-48/KM.10/2020

26/11/2020

10/11/2020

Pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta

Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak

perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka
penanganan pandemi corona virus disease 2019
(covid-19)

atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan
yang berlaku untuk tanggal 18 november 2020 sampai
dengan 24 november 2020

pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan
atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan
yang berlaku untuk tanggal 11 november 2020 sampai

KMK NO.-47/KM.10/2020

24/11/2020

3/11/2020

Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak

Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak

pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan

pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan

atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan

atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan

yang berlaku untuk tanggal 25 november 2020 sampai

yang berlaku untuk tanggal 04 november 2020 sampai

dengan 01 desember 2020

dengan 10 november 2020

DESEMBER 2020
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