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Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (13) huruf a Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang.

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Tujuan

➢ Memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak
Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

➢ Optimalisasi penerimaan pajak.



❑ Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak
Berwujud, termasuk Barang Digital; dan/atau

❑ Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP), termasuk
Jasa Digital,

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PMSE).

OBJEK

Contoh:

▪ e-Book, e-magazine, e-comic;

▪ Computer software (piranti 
lunak), aplikasi digital, games
digital;

▪ Multimedia, data elektronik;

▪ Virtual goods, virtual coin; 

▪ Streaming film, streaming
musik, atau konten audio-
visual lainnya;

▪ Web hosting, video conference 
services, atau layanan jasa 
lainnya yang berbasis piranti 
lunak.

Meliputi transaksi Business-to-Business (B2B) dan 

Business-to-Consumer (B2C).

Catatan:
Atas pemanfaatan barang tidak berwujud dan/atau jasa yang tidak 
dikenai PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, dikecualikan dari 
pengenaan PPN cfm PMK-48/2020.



▪ Penggunaan/hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten,
desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan
intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

▪ Penggunaan/hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

▪ Penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

▪ Pemanfaatan terkait hal-hal di atas, berupa:

❖ penerimaan/hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang
disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

❖ penggunaan/hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk
siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau
teknologi yang serupa; dan

❖ penggunaan /hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

▪ Penggunaan/hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk
siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

▪ Perolehan seluruhnya/sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak
kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD



Pembeli merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi

kriteria:

a. bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia:

1) alamat korespondensi atau penagihan Pembeli
terletak/berlokasi/berada di Indonesia; dan/atau

2) pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem
yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Pemungut PPN
PMSE adalah Indonesia;

b. melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit,
dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh
institusi di Indonesia; dan/atau

c. bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protocol di
Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan
kode telepon negara Indonesia.

PEMBELI
(PEMBELI BARANG/PENERIMA JASA)



❑ Pelaku Usaha PMSE yang terdiri dari:

❖ Pedagang Luar Negeri;
❖ Penyedia Jasa Luar Negeri;
❖ Penyelenggara PMSE Luar Negeri; dan/atau
❖ Penyelenggara PMSE Dalam Negeri,

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan→ Pemungut PPN PMSE

❑ Wewenang penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE dilimpahkan dari Menteri
Keuangan kepada Dirjen Pajak.

❑ Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE dilakukan dengan menerbitkan Kepdirjen dan
mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan Kepdirjen penunjukan.

❑ Pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi
perpajakan.
→ Diterbitkan SKT dan Kartu Nomor Identitas Perpajakan.

❑ Pelaku Usaha PMSE yang belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, tetapi memilih
untuk ditunjuk, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada DJP.
→ Dapat disampaikan melalui email atau Portal PMSE.

❑ Dirjen Pajak dapat mencabut penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE, dalam hal tidak
memenuhi batasan kriteria tertentu atau berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak
dengan menerbitkan Kepdirjen dan mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah
tanggal penetapan Kepdirjen pencabutan.
→ Nomor identitas perpajakan dapat dihapus.

SUBJEK PEMUNGUT PPN PMSE

}
Batasan kritera tertentu penunjukan
sebagai Pemungut PPN PMSE:

➢ Nilai transaksi melebihi
Rp600.000.000,00 dalam
1 tahun atau Rp50.000.000,00
dalam 1 bulan; dan/atau

➢ Jumlah traffic atau pengakses
melebihi 12.000 dalam 1 tahun
atau 1.000 dalam 1 bulan.

} Penjual



❑ Pemungut PPN PMSE wajib melakukan aktivasi akun
dan pemutakhiran data secara online melalui aplikasi
atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (Portal PMSE) paling lama
sebelum penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE
mulai berlaku.

❑ Pemungut PPN PMSE yang telah melakukan aktivasi
akun dapat menggunakan Portal PMSE untuk
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagai Pemungut PPN PMSE.

AKTIVASI AKUN PEMUNGUT PPN PMSE



❑ Dalam hal elemen data dalam Kepdirjen
penunjukan berbeda dengan keadaan sebenarnya,
Pemungut PPN PMSE menyampaikan
pemberitahuan kepada Dirjen Pajak.
→ Dapat disampaikan melalui email atau Portal

PMSE.

❑ Berdasarkan pemberitahuan perubahan elemen
data dalam Kepdirjen penunjukan atau dalam hal
terdapat kekeliruan dalam penerbitan Kepdirjen
penunjukan, Dirjen Pajak menerbitkan keputusan
pembetulan.
→ Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE tetap

berlaku.

PEMBETULAN KEPDIRJEN PENUNJUKAN



Tarif:

PEMUNGUTAN PPN

DPP:

Nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli, tidak

termasuk PPN.

Saat pemungutan:

Saat pembayaran oleh Pembeli.

10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)



❑ Transaksi yang dilakukan oleh Penjual yang ditunjuk sebagai
Pemungut PPN PMSE secara langsung kepada Pembeli:
→ PPN yang terutang wajib dipungut, disetorkan, dan

dilaporkan oleh Penjual.

❑ Transaksi yang dilakukan oleh Penjual melalui PPMSE:
→ PPN yang terutang wajib dipungut, disetorkan, dan

dilaporkan oleh Penjual atau PPMSE yang:
a. ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE; dan
b. menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt,

atau dokumen sejenis.

❑ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE yang tidak
dipungut PPN sebagaimana dimaksud di atas:
→ PPN yang terutang wajib dipungut, disetorkan, dan

dilaporkan sendiri oleh Pembeli sesuai dengan ketentuan
Pasal 3A UU PPN.

PERLAKUAN PEMUNGUTAN PPN



PELAKU USAHA LN (PULN)
- Penjual (Pedagang LN dan 

Penyedia Jasa LN)
- Penyelenggara PMSE (PPMSE) LN
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PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PMSE



SKEMA TRANSAKSI DAN PIHAK YANG MEMUNGUT PPN

Catatan:
Penyebutan Pasal merujuk pada PER-12/PJ/2020



MATRIKS TRANSAKSI DAN PIHAK YANG MEMUNGUT PPN

No.
Mekanisme

Transaksi

Penjual PPMSE Penerbit Invoice Pihak yang 
Memungut

PPN

Ayat dalam 
Pasal 11
PER-12

Dasar
Undang-
UndangPemungut

Non-
Pemungut

Pemungut
Non-

Pemungut
Penjual PPMSE

1 Langsung √ - √ Penjual Ayat (1) UU 2/2020

2 Langsung - √ √ Pembeli Ayat (3) UU PPN 3A

3 Melalui PPMSE √ - √ - √ - Penjual Ayat (2) UU 2/2020

4 Melalui PPMSE √ - √ - - √ PPMSE Ayat (2) UU 2/2020

5 Melalui PPMSE √ - - √ √ - Penjual Ayat (2) UU 2/2020

6 Melalui PPMSE √ - - √ - √ Pembeli Ayat (3) UU PPN 3A

7 Melalui PPMSE - √ √ - √ - Pembeli Ayat (3) UU PPN 3A

8 Melalui PPMSE - √ √ - - √ PPMSE Ayat (2) UU 2/2020

9 Melalui PPMSE - √ - √ √ - Pembeli Ayat (3) UU PPN 3A

10 Melalui PPMSE - √ - √ - √ Pembeli Ayat (3) UU PPN 3A

Keterangan:
√ = Ya - = Bukan



❑ Pemungut PPN PMSE membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice,

billing, order receipt, atau dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah

dilakukan pembayaran.

→ Dibuat sesuai dengan kelaziman usahanya.

❑ Penyebutan pemungutan PPN dalam bukti pungut PPN dapat dicantumkan:

a. secara terpisah dari Dasar Pengenaan Pajak; atau 

b. sebagai bagian dari nilai pembayaran.

❑ Dalam hal Pembeli bermaksud untuk mengkreditkan PPN yang dibayar sebagaimana tercantum

dalam bukti pungut PPN, Pembeli harus memberitahukan keterangan berupa nama dan

NPWP kepada Pemungut PPN PMSE untuk dicantumkan dalam bukti pungut PPN.

❑ Bukti pungut PPN merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan

Faktur Pajak sepanjang mencantumkan:

a. nama dan NPWP Pembeli; atau

b. alamat posel (email) yang terdaftar pada administrasi DJP.

❑ Dalam hal bukti pungut PPN belum dapat mencantumkan nama dan NPWP, atau alamat posel

(email), bukti pungut PPN dimaksud termasuk dokumen tertentu yang kedudukannya

dipersamakan dengan Faktur Pajak, sepanjang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan

bahwa akun Pembeli pada Sistem Elektronik Pemungut PPN PMSE memuat:

a. nama dan NPWP Pembeli; atau

b. alamat posel (email) yang terdaftar pada administrasi DJP.

❑ PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur

Pajak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli sepanjang

memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-perundangan di bidang perpajakan.

BUKTI PUNGUT PPN



❑ Pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap Masa

Pajak paling lama diterima oleh bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya

pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

❑ Penyetoran PPN yang dipungut dilakukan dengan menggunakan kode billing DJP:

a. secara elektronik ke kas negara melalui bank/pos persepsi atau lembaga

persepsi lainnya di Indonesia; dan/atau

b. melalui cara lain yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

❑ Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah, Dollar

Amerika Serikat, atau mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh DJP.

❑ Penggunaan mata uang penyetoran PPN sesuai dengan mata uang yang dipilih

oleh Pemungut PPN PMSE di akunnya pada Portal PMSE.

❑ Penyetoran PPN menggunakan: → PER-09/PJ/2020

▪ Kode Akun Pajak : 411219 (PPN Lainnya); dan

▪ Kode Jenis Setoran : 111 (Setoran Masa PPN dari Kegiatan PMSE).

❑ Penyetoran PPN diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal setor

yang tertera pada bukti penerimaan negara (BPN).

❑ Dalam hal masih terdapat PPN yang telah dipungut oleh Pelaku Usaha PMSE yang

telah dicabut penunjukannya sebagai Pemungut PPN PMSE, tetapi belum

disetorkan, maka PPN yang telah dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas negara.

PENYETORAN PPN



❑ Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang dipungut dan telah disetor, secara

triwulanan untuk periode 3 (tiga) Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya

setelah periode triwulan berakhir.

❑ Periode triwulan terdiri dari:

▪ Triwulan I : Januari s.d. Maret.

▪ Triwulan II : April s.d. Juni.

❑ Laporan triwulanan paling sedikit memuat: jumlah Pembeli; jumlah pembayaran

(nilai transaksi tidak termasuk PPN); jumlah PPN yang dipungut; dan jumlah PPN

yang telah disetor, untuk setiap Masa Pajak.

❑ Apabila dalam suatu Masa Pajak, terdapat kelebihan PPN yang dikompensasikan,

yang berasal dari triwulan sebelumnya, laporan triwulanan juga memuat jumlah

kelebihan PPN yang dikompensasikan dan periode triwulan terjadinya kelebihan PPN

yang dikompensasikan. (Contoh B.2)

❑ Laporan rincian transaksi tahunan menggunakan:

a. mata uang yang dipilih oleh Pemungut PPN PMSE di akunnya pada Portal PMSE;

dan

b. bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

❑ Apabila setelah laporan triwulan dilaporkan diketahui terdapat kekurangan PPN atau

kelebihan PPN, Pemungut PPN PMSE wajib melakukan pembetulan laporan triwulan

yang bersangkutan.

❑ Laporan triwulanan diperlakukan sebagai SPT Masa PPN PMSE.

PELAPORAN PPN TRIWULANAN

Laporan triwulanan

berbentuk elektronik dan

disampaikan melalui Portal

PMSE.

→ Diberikan BPE.

▪ Triwulan III : Juli s.d. September.

▪ Triwulan IV : Oktober s.d. Desember.

Kewajiban pelaporan tetap

berlaku dalam hal jumlah

PPN yang dipungut pada

periode triwulan yang

bersangkutan nihil.



❑ Atas permintaan DJP, Pemungut PPN PMSE wajib

menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang

dipungut untuk setiap periode 1 (satu) tahun

kalender.

❑ Laporan rincian transaksi paling sedikit memuat:

▪ nomor dan tanggal bukti pungut PPN;

▪ jumlah pembayaran; → nilai transaksi tidak

termasuk PPN

▪ jumlah PPN yang dipungut;

▪ nama dan NPWP (jika ada) Pembeli; dan

▪ nomor telepon, alamat e-mail, atau identitas lain

Pembeli.

❑ Laporan rincian transaksi tahunan menggunakan:

a. mata uang yang dipilih oleh Pemungut PPN PMSE

di akunnya pada Portal PMSE; dan

b. bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

PELAPORAN RINCIAN TRANSAKSI TAHUNAN

Laporan rincian transaksi

berbentuk elektronik dan

disampaikan melalui Portal

PMSE.

→ Diberikan BPE.



KURANG/LEBIH SETOR PPN

Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah PPN yang

disetorkan kurang dari jumlah PPN yang

seharusnya disetor, atas kekurangan PPN tersebut

wajib disetorkan ke kas negara untuk Masa Pajak

yang bersangkutan.

Contoh A.1 dan Contoh A.2

Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah PPN yang

disetorkan melebihi jumlah PPN yang seharusnya

disetor, selisihnya merupakan kelebihan PPN yang

dapat dikompensasikan ke Masa Pajak kelebihan

PPN ditemukan.

Contoh B.1 dan Contoh B.2

KURANG

SETOR

LEBIH

SETOR



Dalam hal telah dilakukan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN PMSE,

namun Pembeli juga memungut dan menyetorkan sendiri PPN yang

terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A UU PPN, PPN yang disetor

sendiri tersebut dapat:

▪ diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran pajak lainnya

sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan

penyetoran pajak melalui pemindahbukuan;

▪ diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai

tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang;

▪ dikreditkan dengan Pajak Keluaran sepanjang memenuhi ketentuan

pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-perundangan di bidang perpajakan; atau

▪ dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan yang

mengatur mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan

pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.

DOUBLE BAYAR PPN



Dalam hal diperlukan pengujian terhadap Pajak

Masukan yang dikreditkan oleh PKP dalam rangka

pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban

perpajakan, pengujian dimaksud dilakukan terhadap

bukti yang dimiliki PKP berupa:

▪ bukti pungut PPN; dan

▪ bukti pembayaran atas PPN yang dipungut.

PENGUJIAN PAJAK MASUKAN



MULAI BERLAKU






