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Pajak Penghasilan atas 
Jasa Konstruksi

PPh ATAS JASA KONSTRUKSI

Pengertian

1.	 Jasa	 Konstruksi	 adalah	 layanan	 jasa	 konsultansi	 perencanaan	 pekerjaan	
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa 
konsultansi	pengawasan	konstruksi;

2.	 Pekerjaan	 Konstruksi	 adalah	 keseluruhan	 atau	 sebagian	 rangkaian	 kegiatan	
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup 
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-
masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau 
bentuk fisik lain.

3.	 Perencanaan	Konstruksi	adalah	pemberian	jasa	oleh	orang	pribadi		atau	badan	
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi 
yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan 
bangunan fisik lain.

4.	 Pelaksanaan	Konstruksi	adalah	pemberian	jasa	oleh	orang	pribadi	atau	badan	
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi 
yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil 
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di 
dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan 
dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan 
(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan 
perencanaan dan pembangunan (design and build).

5.	 Pengawasan	Konstruksi	adalah	pemberian	jasa	oleh	orang	pribadi		atau	badan	
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, 
yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan 
pekerjaan	konstruksi	sampai	selesai	dan	diserahterimakan;

6.	 Pengguna	Jasa	adalah	orang	pribadi	atau	badan	termasuk	bentuk	usaha	tetap	
yang	memerlukan	layanan	jasa	konstruksi;

7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha 
tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai 
perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun 
sub-subnya;

8.	 Nilai	Kontrak	Jasa	Konstruksi	adalah	nilai	yang	tercantum	dalam	suatu	kontrak	
jasa	konstruksi	secara	keseluruhan;
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Subjek dan Objek Pajak

Wajib	Pajak	dalam	negeri	dan	bentuk	usaha	tetap	yang	menerima	penghasilan	
dari usaha di bidang jasa konstruksi.

Tarif

Wajib	 Pajak	 dalam	 negeri	 dan	 Bentuk	 Usaha	 Tetap	 (BUT)	 yang	 menerima	
penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan sebagai berikut :

Memiliki Kualifikasi Usaha

 

Bentuk	
Pekerjaan

Klasifikasi	
Usaha

Tarif Sifat

Pelaksanaan 
Konstruksi

Kecil 2%* Final

Menengah	&	
Besar

3%* Final

Perencanaan 
&	

Pengawasan

Kecil,	
Menengah	&	

Besar
4%* Final

Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha 

Bentuk	Pekerjaan Tarif Sifat

Pelaksanaan	Konstruksi 4%* Final

Perencanaan	&	
Pengawasan	Konstruksi

6%* Final

* dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Ketentuan	ini	berlaku	1	Agustus	2008,	dalam	hal	:	
1.	 Kontrak	 yg	 ditandatangani	 sebelum	 1	 Agustus	 2008	 dan	 pembayaran	 dari	

kontrak	 atau	 bagian	 dari	 kontrak	 tersebut	 dilakukan	 s.d	 tgl	 31	 Desember	
2008	tunduk	pada	ketentuan	lama;

2.	Kontrak	 yg	 ditandatangani	 sebelum	 1	 Agustus	 2008	 dan	 pembayaran	 dari	
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kontrak	 atau	 bagian	 dari	 kontrak	 tersebut	 setelah	 tgl	 31	 Desember	 2008,	
maka :
•	 Berita	acara	serah	terima	penyelesaian	pekerjaan	ditandatangani	penyedia	

jasa	s.d	31	Desember	2008,	maka	tunduk	pada	ketentuan	lama;
•	 Berita	acara	serah	terima	penyelesaian	pekerjaan	ditandatangani	penyedia	

jasa	setelah	31	Desember	2008,	maka	tunduk	pada	ketentuan	baru.

Tata Cara Pemotongan

a.	 Bila	 pengguna	 jasa	 adalah	 badan	 pemerintah,	 	 subjek	 pajak	 badan	 dalam	
negeri,	 bentuk	 usaha	 tetap	 atau	 Wajib	 Pajak	 Orang	 Pribadi	 dalam	 negeri	
yang	 ditunjuk	 oleh	 Direktur	 Jenderal	 Pajak,	 dipotong	 oleh	 pengguna	 jasa	
pada saat pembayaran uang muka dan termin.

b.	 Bila	 pengguna	 jasa	 adalah	 selain	 huruf	 a,	 disetor	 sendiri	 oleh	 penerima	
penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan
      
1.	 Dalam	 hal	 Pajak	 Penghasilan	 yang	 terutang	 melalui	 pemotongan,	 maka	

Pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, 
paling	lama	tanggal	10	bulan	berikutnya	setelah	masa	pajak	berakhir;

2.	 Dalam	 hal	 Pajak	 Penghasilan	 terutang	 harus	 disetor	 sendiri	 oleh	 yang	
penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling 
lama	tanggal	15	bulan	berikutnya	setelah	masa	masa	pajak	berakhir;

3.	 Wajib	Pajak	wajib	menyampaikan	laporan	pemotongan	dan	atau	penyetoran	
pajaknya	melalui	Surat	Pemberitahuan	Masa	ke	Kantor	Pelayan	Pajak	atau	
KP2KP,	paling	lama	20	hari	setelah	masa	pajak	berakhir.
Dalam	 hal	 jatuh	 tempo	 penyetoran	 atau	 batas	 akhir	 pelaporan	 pajak	
bertepatan dengan hari  libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, 
penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.




