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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Perhitungan PPN Bapak S Sebagai Pengusaha Kendaraan Bermotor 

Bekas 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 

pengusaha kendaraan bermotor bekas merupakan pengusaha yang termasuk ke 

dalam kategori Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. 

Perhitungan PPN bagi pengusaha tertentu ini berbeda dengan perhitungan PPN 

bagi Pengusaha Kena Pajak pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada cara 

menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jika PKP pada umumnya 

menggunakan mekanisme PK-PM yaitu Pajak Keluaran dihitung berdasarkan 

10% dari penjualan dan Pajak Masukan dihitung berdasarkan 10% dari 

pembelian, maka untuk pengusaha kendaraan bermotor bekas ini menggunakan 

pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, yaitu menghitung besarnya 

pajak masukan yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan tarif atau 

persentase tertentu dari pajak keluaran yang sudah dihitung. Tarif yang ditentukan 

untuk menghitung pajak masukan bagi pengusaha kendaraan bermotor bekas yaitu 

sebesar 90% dari pajak keluaran. Sedangkan untuk menghitung pajak keluaran 

yaitu dengan menggunakan cara yang sama dengan pemungutan PPN pada 

umumnya, yaitu 10% dari penjualan. Atau dengan kata lain PPN terhutang (PPN 

kurang bayar) bagi pengusaha kendaraan bermotor bekas dihitung dengan tarif 
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efektif sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dalam hal ini 

merupakan jumlah dari peredaran bruto usaha setiap bulan. 

 Bapak S merupakan pengusaha kendaraan bermotor bekas yang memulai 

usahanya sejak tahun 2014. Tempat usahanya beralamat di Jalan Gajah Semarang. 

Beliau menyediakan bermacam-macam jenis mobil bekas mulai dari mini bus, 

sedan, pick up, dan lain-lain. Pada tahun 2016 Bapak S memiliki omzet atas 

penjualan kendaraan bekas yang dilakukannya sebesar Rp 726.850.000. Bapak S 

telah dikukuhkan sebagai PKP sejak awal mendirikan usahanya yaitu tahun 2014. 

Karena Bapak S merupakan pengusaha kendaraan bermotor bekas maka dalam 

menghitung PPN wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak 

masukan. Berikut ini contoh penghitungan PPN terhutang yang dilakukan Bapak 

S untuk masa pajak Januari 2016. 

Peredaran Bruto Januari 2016 = Rp 66.900.000 

Pajak Keluaran  = 10% X Peredaran Bruto 

    = 10% X Rp 66.900.000 = Rp 6.690.000 

Pajak Masukan  = 90% X Pajak Keluaran 

    = 90% X Rp 6.690.000 = Rp 6.021.000 -  

PPN Terhutang  =       Rp 669.000 

(Kurang Bayar) 
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 Jadi PPN terhutang yang harus dibayar oleh Bapak S untuk masa pajak 

Januari 2016 adalah sebesar Rp 669.000. Jumlah tersebut dihitung dengan 

menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai peraturan yang 

berlaku. Dalam hal ini pajak keluaran dihitung dengan 10% dikali jumlah 

peredaran bruto atau penjualan pada masa Januari 2016 sebesar Rp 66.900.000 

sehingga diketahui pajak keluaran Januari 2016 yaitu Rp 6.690.000. Pajak 

masukan dihitung dengan 90% dikalikan hasil penghitungan pajak keluaran 

sehingga diketahui pajak masukan yaitu Rp 6.021.000. Dengan demikian PPN 

kurang bayar dapat dihitung dengan cara pajak keluaran dikurangi pajak masukan 

dan diperoleh hasil sebesar Rp 669.000. Penghitungan tersebut menghasilkan 

jumlah yang sama dengan menggunakan tarif efektif sebesar 1% sebagai berikut : 

PPN Terhutang = 1% X DPP (peredaran bruto) 

   = 1% X Rp 6.690.000 = Rp 669.000 

 Berikut ini akan ditampilkan perhitungan PPN terhutang yang harus 

dibayar Bapak S dalam usahanya sebagai pengusaha kendaraan bermotor bekas 

dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan pada 

tahun 2016. 
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Tabel 4.1 Penghitungan PPN Terutang Bapak S Tahun 2016 

1 2 3 4 5 

Masa 

Pajak 

Peredaran 

Bruto 

Pajak 

Keluaran 

(10% X 2) 

Pajak 

Masukan 

(90% X 3) 

PPN Kurang 

(Lebih) 

Bayar 

(3 – 4) atau 

1% x (2) 

Januari Rp 66.900.000 Rp 6.690.000  Rp 6.021.000  Rp 669.000  

Februari Rp 72.500.000 Rp 7.250.000  Rp 6.525.000  Rp 725.000  

Maret Rp 59.600.000 Rp 5.960.000  Rp 5.364.000  Rp 596.000  

April Rp 63.200.000  Rp 6.320.000  Rp 5.688.000  Rp 632.000  

Mei Rp 70.750.000  Rp 7.075.000 Rp 6.367.500  Rp 707.500  

Juni Rp 75.000.000  Rp 7.500.000  Rp 6.750.000  Rp 750.000  

Juli Rp 61.600.000  Rp 6.160.000  Rp 5.544.000  Rp 616.000  

Agustus Rp 42.600.000  Rp 4.260.000  Rp 3.834.000  Rp 426.000  

September Rp 36.000.000  Rp 3.600.000  Rp 3.240.000  Rp 360.000  

Oktober Rp 35.400.000  Rp 3.540.000  Rp 3.186.000  Rp 354.000  

November Rp 33.800.000  Rp 3.380.000  Rp 3.042.000  Rp 338.000  

Desember Rp 

109.500.000  

Rp 10.950.000  Rp 9.855.000  Rp 1.095.000  

Total Rp 

726.850.000  

Rp 72.685.000  Rp 65.416.500  Rp 7.268.500  

Sumber : KKP Ferry Habibie, 2016. 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peredaran bruto (omzet) 

usaha jual beli kendaraan bermotor bekas milik Bapak S pada tahun 2016 sebesar 

Rp 726.850.000. Pajak keluaran yang dipungut Bapak S atas penjualan yang 

dilakukannya yaitu sebesar Rp 72.685.000 dan pajak masukan yang dapat 

dikreditkan dihitung sebesar 90% dari pajak keluaran yaitu sejumlah Rp 

65.416.500. Dengan demikian total seluruh PPN terhutang yang harus dibayar 

Bapak S pada tahun 2016 diketahui sebesar Rp 7.268.500 atau sama dengan 1% 

dari peredaran bruto usaha selama tahun 2016. Selama menjalankan usahanya 

sebagai pengusaha kendaraan bermotor bekas, Bapak S selalu melakukan 

penghitungan pajak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai 

peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak pernah terjadi kesalahan dalam 

penghitungan PPN terutang. 

 

      4.2 Penyetoran PPN Bapak S Sebagai Pengusaha Kendaraan Bermotor 

Bekas 

 Dalam kewajibannya sebagai pengusaha kendaraan bermotor bekas yang 

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Bapak S mempunyai 

kewajiban untuk memungut PPN atas kegiatan usaha yang dilakukannya, 

menyetorkan PPN terhutang ke kas negara, kemudian melaporkannya kepada KPP 

tempat Bapak S dikukuhkan sebagai PKP. Setelah menghitung PPN terhutang 

atau PPN kurang bayar, maka kewajiban yang harus dilaksanakan Bapak S 

selanjutnya adalah menyetorkan atau membayar PPN kurang bayar. Dalam hal ini 
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kewajiban penyetoran PPN dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya 

setelah berakhirnya masa pajak. Jika terlambat melakukan pembayaran PPN maka 

akan dikenakan sanksi perpajakan berdasarkan Pasal 9 (2a) Undang-Undang KUP 

yaitu bunga 2% per bulan dihitung dari jumlah PPN yang kurang dibayar. Selama 

ini Bapak S selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sehingga tidak 

pernah dikenakan sanksi administrasi atau denda keterlambatan membayar pajak. 

Sebagai contoh untuk PPN terhutang bulan Januari 2016 sebesar Rp 669.000 telah 

disetorkan oleh Bapak S pada tanggal 29 Februari 2016. Kemudian PPN kurang 

bayar pada bulan Februari 2016 telah disetorkan tanggal 30 Maret 2016, begitu 

juga untuk bulan-bulan selanjutnya Bapak S selalu melakukan pembayaran pajak 

tepat waktu atau tidak pernah melebihi tanggal batas jatuh tempo. 

 Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyetor pajak adalah 

dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Saat ini pengisian SSP sudah dapat 

dilakukan secara online melalui e-billing yang dapat diakses setiap wajib pajak 

melalui laman https://sse.pajak.go.id, sehingga wajib pajak tidak perlu datang 

langsung ke KPP. Dengan demikian kini bukti pembayaran pajak tidak lagi 

disebut sebagai SSP melainkan SSE yang berarti Surat Setoran Elektronik karena 

pembayarannya dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini, PKP kendaraan 

bermotor bekas melakukan pembayaran PPN dengan menggunakan kode akun 

pajak 411211 yaitu kode untuk jenis pajak PPN dalam negeri dan memilih kode 

jenis setoran 100 untuk pembayaran PPN masa dalam negeri. Berdasarkan Tabel 

4.1 dapat diketahui jumlah PPN terutang yang harus dibayar oleh Bapak S setiap 

bulan pada tahun 2016. Kemudian yang harus dilakukan oleh Bapak S setelah 

https://sse.pajak.go.id/
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mengetahui PPN terutangnya adalah menyetorkan PPN terutang dengan mengisi 

SSE secara online melalui laman https://sse.pajak.go.id. Langkah-langkah yang 

harus dilakukan antara lain : 

1. Melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan User ID dan 

PIN dengan mengisikan data diri wajib pajak berupa NPWP, alamat email 

dan User ID yang diinginkan. 

2. Kemudian melakukan aktivasi akun melalui link yang sudah dikirimkan 

DJP ke alamat email wajib pajak. Proses pendaftaran User ID ini hanya 

dilakukan satu kali saja dan dapat digunakan seterusnya, bukan hanya 

untuk membayar PPN tapi juga dapat digunakan untuk membayar jenis-

jenis pajak lainnya setiap masa pajak.  

3. Setiap akan membayar pajak, maka wajib pajak harus melakukan log in 

dengan mengisi User ID dan password, ketika berhasil masuk ke laman 

selanjutnya maka data diri wajib pajak berupa nama, NPWP dan alamat 

sudah otomatis terisi. 

4. Wajib pajak melakukan pengisian data pembayaran pajak lainnya seperti 

jenis pajak, kode akun pajak, kode setoran, masa pajak dan jumlah 

pembayaran pajak. 

5. Setelah semua data terisi maka klik “Terbitkan Kode Billing” dan akan 

muncul kode billing yang harus digunakan wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran pajak. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan Bapak S yaitu membayar PPN ke kantor 

pos atau bank persepsi dengan membawa kode billing tersebut untuk diinput oleh 

https://sse.pajak.go.id/
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petugas. Setelah melakukan penyetoran, Bapak S akan mendapatkan NTPN 

(Nomor Transaksi Penerimaan Negara). NTPN tersebut harus disimpan oleh 

Bapak S dan kemudian diinput saat mengisi e-SPT sebagai bukti telah melakukan 

penyetoran pajak yang terutang. 

 

      4.3. Pelaporan PPN Bapak S Sebagai Pengusaha Kendaraan Bermotor  

 Bekas 

 Kewajiban perpajakan yang masih harus dilaksanakan oleh Bapak S 

sebagai PKP kendaran bermotor bekas adalah melaporkan PPN kurang bayar 

miliknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).  Pelaporan SPT PPN 

wajib dilakukan setiap masa pajak atau setiap bulan dengan batas waktu paling 

lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila wajib pajak 

terlambat menyampaikan SPT ke KPP maka akan dikenakan sanksi perpajakan 

berupa denda seperti diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 7 Ayat (1). Dalam 

hal keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN maka akan dikenakan denda sebesar 

Rp 500.000 per SPT Masa PPN.  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai disebutkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak yang 

menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan berdasarkan 

peredaran usaha atau kegiatan usaha tertentu wajib melaporkan penghasilannya 

dengan mengisi SPT Masa PPN 1111 DM. Dalam hal ini Bapak S termasuk ke 

dalam PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu yaitu penjualan kendaraan 
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bermotor bekas seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

79/PMK.03/2010. Oleh karena itu Bapak S sebagai PKP kendaraan bermotor 

bekas wajib menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM untuk melaporkan kewajiban 

perpajakannya setiap bulan.  

 Adapun SPT Masa PPN 1111 DM sendiri terdiri dari SPT Induk, Formulir 

1111 A DM dan Formulir 1111 R DM. Pengisian SPT Masa PPN 1111 DM yang 

dilakukan oleh pengusaha kendaraan bermotor bekas adalah sebagai berikut : 

1. Formulir 1111 R DM memuat daftar pengembalian BKP dan pembatalan 

JKP yang dilakukan oleh lawan transaksi yang merupakan sesama PKP 

yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. 

2. Formulir 1111 A DM memuat daftar pajak keluaran yang dipungut oleh 

Bapak S dalam suatu masa pajak. Dalam formulir ini terdapat keterangan 

nama dan NPWP pembeli (lawan transaksi), nomor dan tanggal Faktur 

Pajak, serta DPP dan PPN yang dipungut. 

3. SPT Induk memuat penghitungan PPN kurang / lebih bayar yang harus 

dibayarkan oleh Bapak S pada suatu masa pajak. Penghitungan tersebut 

terdiri dari penghitungan pajak keluaran yang diperoleh dari 10% 

dikalikan jumlah penyerahan BKP dan penghitungan pajak masukan. 

Dalam hal ini Bapak S mencantumkan tarif pajak masukan sebesar 90% 

dikalikan jumlah pajak keluaran yang telah dihitung sebelumnya, sesuai 

dengan ketentuan besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh 

pengusaha kendaraan bermotor bekas. 
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 Jumlah pajak keluaran, pajak masukan dan PPN kurang bayar Bapak S 

selama tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Pengisian SPT kini telah 

dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT dan pelaporannya pun dapat 

dilakukan melalui aplikasi e-filling. Begitu pula untuk SPT Masa PPN 1111 DM, 

setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM secara elektronik 

melalui aplikasi yang telah disediakan oleh DJP. Namun terdapat beberapa 

kriteria PKP yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT secara elektronik, 

yaitu PKP orang pribadi yang melaporkan tidak lebih dari 25 dokumen dalam SPT 

Masa PPN 1111 DM dan PKP yang memiliki peredaran bruto dalam satu masa 

pajak kurang dari Rp 400.000.000. Berdasarkan data dalam Tabel 4.1 dapat 

diketahui bahwa peredaran bruto Bapak S setiap bulan selama tahun 2016 selalu 

kurang dari Rp 400.000.000. Oleh karena itu, dalam melaporkan kewajiban 

perpajakannya Bapak S dapat menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM dalam 

bentuk formulir kertas (hardcopy). 

 Selama ini Bapak S telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan 

benar mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan PPN terutang. Oleh 

karena itu Bapak S tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa denda 

maupun bunga. Pelaporan SPT Masa PPN selalu dilakukan oleh Bapak S dengan 

tepat waktu. Misalnya untuk SPT Masa Januari 2016 telah dilaporkan Bapak S 

pada tanggal 29 Februari 2016, SPT Masa Februari 2016 telah dilaporkan tanggal 

30 Maret 2016, dan begitu juga untuk masa pajak berikutnya Bapak S tidak 

pernah terlambat melaporkan SPT. Bapak S juga telah mematuhi peraturan 

perpajakan yang berlaku bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha tertentu 
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untuk menggunakan Formulir SPT PPN 1111 DM dalam melaporkan PPN 

terutang. Bapak S menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk SPT 

elektronik karena telah menggunakan e-SPT sebagai sarana dalam pengisian SPT 

dan menyampaikan SPT tersebut melalui aplikasi e-filing.   

4.4 Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban PPN Bapak S Tahun 2016 

 Selama tahun 2016, Bapak S menjadi klien KKP Ferry Habbibie. Selama 

menjadi klien di KKP Ferry Habbibie, semua kewajiban perpajakan Bapak S 

diserahkan kepada KKP Ferry Habbibie sehingga dalam hal penghitungan, 

penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan Bapak S hanya memberikan data 

yang diperlukan kepada KKP Ferry Habbibie. Namun dalam hal ini Bapak S tetap 

bertanggung jawab atas data yang diberikan, sehingga Bapak S juga wajib 

memberikan tanda tangan pada SPT PPN 1111 DM yang dilaporkan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban Bapak S sebagai wajib pajak. Berikut ini akan 

dibahas mengenai evaluasi atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan 

oleh Bapak S khususnya dalam tahun 2016 yang meliputi kewajiban sebagai 

berikut : 

4.4.1 Penghitungan 

 Selama tahun 2016, penghitungan PPN Bapak S diserahkan kepada 

KKP Ferry Habbibie mulai dari bulan Januari sampai dengan 

Desember. KKP Ferry Habbibie selalu melaksanakan kewajiban yang 

telah diserahkan oleh Bapak S sesuai dengan aturan yang berlaku, 

yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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79/PMK.03/2010 penghitungan PPN bagi pengusaha kendaraan 

bermotor bekas wajib dilakukan dengan menggunakan pedoman 

pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu Bapak S menghitung 

pajak masukan sebesar 90% dari pajak keluaran, sesuai tarif yang 

berlaku dalam aturan tersebut, sehingga tidak pernah terjadi kesalahan 

dalam menghitung PPN yang terutang. 

 Saran yang dapat diberikan penulis bagi Bapak S adalah agar 

Bapak S dapat mempelajari aturan cara penghitungan PPN yang harus 

dibayar dalam suatu masa pajak sehingga Bapak S dapat melakukan 

kewajiban perpajakannya secara mandiri agar dapat menghemat 

pengeluarannya. 

 

4.4.2 Penyetoran 

 Bapak S sebagai wajib pajak juga memberikan kepercayaan kepada 

KKP Ferry Habbibie untuk melakukan penyetoran PPN yang terutang 

setiap masa pajak. Oleh karena itu karyawan KKP Ferry Habbibie 

yang melakukan penyetoran atas PPN terutang milik Bapak S. Dalam 

hal ini juga diperlukan tanggung jawab dan kesadaran dari Bapak S, 

karena karyawan KKP Ferry Habbibie belum dapat melaksanakan 

pembayaran pajak apabila belum menerima uang dari Bapak S. 

Apabila Bapak S terlambat memberikan uang untuk membayar pajak, 

maka PPN yang terutang juga akan dibayarkan melebihi tanggal jatuh 

tempo yang akan menimbulkan sanksi administrasi perpajakan. 
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Namun dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu membayar 

PPN terutang, baik Bapak S maupun KKP Ferry Habbibie selalu 

dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat akhir 

bulan berikutnya sebelum berakhirnya masa pajak Hal tersebut dapat 

dibuktikan dalam tabel di bawah ini.. 

Tabel 4.2. Tanggal Setor PPN Bapak S Selama Tahun 2016 

Masa Pajak Jumlah PPN Terutang Tanggal Setor PPN 

Januari Rp 669.000 29 Februari 2016 

Februari Rp 725.000 30 Maret 2016 

Maret Rp 596.000 28 April 2016 

April Rp 632.000 30 Mei 2016 

Mei Rp 707.500 27 Juni 2016 

Juni Rp 750.000 29 Juli 2016 

Juli Rp 616.000 30 Agustus 2016 

Agustus Rp 426.000 29 September 2016 

September Rp 360.000 31 Oktober 2016 

Oktober Rp 354.000 28 November 2016 

November Rp 338.000 30 Desember 2016 

Desember Rp 1.095.000 30 Januari 2016 

Sumber: KKP Ferry Habbibie, 2016. 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Bapak S selalu 

melakukan penyetoran PPN tepat waktu sesuai peraturan perpajakan 

yang berlaku yaitu dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. 
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Bapak S tidak pernah melewati batas waktu yang ditentukan dalam 

membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bapak S selalu 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. 

 

4.4.3 Pelaporan 

 Selain perhitungan dan penyetoran pajak, Bapak S juga 

menyerahkan pelaporan PPN kepada KKP Ferry Habbibie. Dalam 

melaksanakan pelaporan PPN milik Bapak S, KKP Ferry Habbibie 

selalu mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dasar hukum 

dalam pelaporan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kendaraan 

bermotor bekas yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan 

bahwa wajib pajak yang menghitung PPN dengan menggunakan 

pedoman pengkreditan pajak masukan wajib menggunakan SPT Masa 

PPN 1111 DM untuk melaporkan pajaknya. Oleh karena itu Bapak S 

juga menggunakan formulir SPT PPN 1111 DM untuk melaporkan 

PPN terutang setiap masa pajak. Selain itu Bapak S juga selalu 

melaporkan SPT tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku yaitu 

paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa 

pajak. Adapun tanggal pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPN setiap 

masa pajak yang dilakukan oleh Bapak S dapat diuraikan sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.3. Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN 1111 DM Bapak 

S Selama Tahun 2016 

Masa Pajak Jumlah PPN Terutang Tanggal Setor PPN 

Januari Rp 669.000 29 Februari 2016 

Februari Rp 725.000 30 Maret 2016 

Maret Rp 596.000 29 April 2016  

April Rp 632.000 30 Mei 2016 

Mei Rp 707.500 29 Juni 2016 

Juni Rp 750.000 29 Juli 2016 

Juli Rp 616.000 31 Agustus 2016 

Agustus Rp 426.000 30 September 2016 

September Rp 360.000 31 Oktober 2016 

Oktober Rp 354.000 29 November 2016 

November Rp 338.000 30 Desember 2016 

Desember Rp 1.095.000 31 Januari 2016 

Sumber: KKP Ferry Habbibie, 2016. 

Berdasarkan data dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Bapak S selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik 

dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bagi 

pengusahaa kendaraan bermotor bekas. Bapak S tidak pernah 

melaporkan SPT Masa PPN 1111 DM melebihi batas waktu jatuh 

tempo pelaporan SPT Masa PPN, sehingga Bapak S tidak pernah 



47 
 

dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa denda atas 

keterlambatan melaporkan SPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


