
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

86 

Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak merupakan 

subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat langsung atau yang 

memfasilitasi transaksi misalnya dengan menyediakan sarana atau media transaksi, 

termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. 

Contoh 1: 

PT ABC adalah Wajib Pajak dalam negeri yang menyediakan peer to peer lending 

platform di Indonesia. Tuan A meminjamkan sejumlah dana kepada Tuan B melalui 

platform tersebut. Dalam skema ini, meskipun PT ABC hanya sebagai perantara 

transaksi antara Tuan A dan Tuan B dalam peer to peer lending platform, Menteri 

Keuangan dapat menunjuk PT ABC sebagai pihak lain untuk melakukan pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan berupa bunga yang diterima oleh 

Tuan A dari Tuan B. 

Contoh 2: 

R Inc. merupakan perusahaan yang menyediakan situs untuk berbagi video yang 

bekedudukan di luar Indonesia. Tuan C, seorang pencipta konten (content creator) 

mendapatkan penghasilan dari R Inc.. Dalam transaksi ini, R Inc. merupakan pihak lain 

yang dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Tuan C. 

Contoh 3: 

PT DEF merupakan penyedia marketplace platform dalam negeri sebagai wadah 

pedagang barang dan/atau penyedia jasa untuk memasang penawaran barang 

dan/atau jasa. PT PQR merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penawaran barang melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. Tuan 

Z melakukan pembelian barang yang ditawarkan oleh PT PQR melalui marketplace 

platform yang disediakan oleh PT DEF.  PT DEF dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan 

sebagai pemungut PPN untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang 

terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PT PQR kepada Tuan Z yang 

dilakukan melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. 

Ayat (3) 

Pengaturan mengenai penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi 

terhadap Wajib Pajak 

sesuai Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 

Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berlaku juga terhadap 

pihak lain, termasuk subjek pajak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. 

Ayat (4) 

Penyelenggara sistem elektronik merupakan penyelenggara sistem elektronik 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

informasi dan transaksi elektronik. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 


