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Susunan Dalam Satu Naskah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
Cluster Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2O21
TENTANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil,
makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk
Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu
perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan
kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang
berkelanjutan
dan
mendukung
percepatan
pemulihan
perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus
pada perbaikan delisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang
antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan
kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan,
peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang
mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta
peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
c. bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus
pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian
kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta
pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program
pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) UndangUndang secara komprehensif;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
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Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5899);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 220 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 2Ol9
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERPAJAKAN.

HARMONISASI

PERATURAN

BAB V
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK
Pasal 5
(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan
dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data
dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
(2) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai harta dikurangi nilai
utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak.
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(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat pernyataan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak.
(4) Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan harta yang diperoleh Wajib
Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
(5) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan
penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
(6) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
(7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar:
a. 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara;
b. 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara;
c. 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. diinvestasikan pada:
a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b) surat berharga negara;
d. 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. tidak diinvestasikan pada:
a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b) surat berharga negara;
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atau
e. 11% (sebelas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(8) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yakni sebesar jumlah
harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.
(9) Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan berdasarkan:
a. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;
b. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak, untuk tanah
dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor;
c. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
d. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran
(warrant) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
e. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga
negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan,
sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.
(10) Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf e, nilai harta ditentukan berdasarkan nilai
dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik.
Penjelasan:
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta"
adalah Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan dalam rangka
menghitung Pajak Penghasilan terkait data dan/atau informasi mengenai harta tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
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Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud "kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam" merupakan
kegiatan pengolahan bahan baku sumber daya alam menjadi barang setengah jadi atau
barang jadi yang menambah nilai bahan baku sumber daya alam tersebut. Contohnya:
pengolahan bijih emas menjadi emas murni.
Yang dimaksud "sektor energi terbarukan" merupakan sektor energi yang dihasilkan
dari bahan-bahan yang dapat terus diperbarui. Contohnya: sektor energi tenaga surya.
Surat berharga negara meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 6
(1) Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
(2) Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan:
a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
b. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
c. daftar utang;
d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c
dan huruf d; dan
e. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara;
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dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a dan huruf c.
(3) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat
pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta
bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak
dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
(5) Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
(6) Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan
lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar
penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.
Penjelasan:
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "surat pemberitahuan pengungkapan harta" adalah surat yang
digunakan oleh Wajib pajak untuk mengungkapkan paling sedikit identitas Wajib pajak,
harta, utang, harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran pajak Penghasilan
terutang yang bersifat linal.
Ayat (2)
Bukti pembayaran Pajak Penghasilan berupa Surat Setoran pajak atau sarana
administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dan telah mendapatkan
validasi dari pihak penerima pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Address:
Graha TTH, Jl. Guru Mughni No. 106, Karet Semanggi, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930, Jakarta, Indonesia ; email contact@taxprime.net
Phone: +6221 252 4103 ; Mobile : +62811 1390 4823/24

7

FRAME:

Fiscal Research

Management
& Education

Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini meliputi tindak pidana di bidang perpajakan
dan tindak pidana lain.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 7
(1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d
wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022.
(2) Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada:
a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b. surat berharga negara;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e wajib menginvestasikan harta
bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023.
(3) Investasi harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib dilakukan paling
singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, danlatau ayat (3)
tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan/atau
menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a,
huruf b, huruf c, atau huruf d, atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan
tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat linal pada Tahun Pajak 2022
dan berlaku ketentuan:
a. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat
final dengan tarif sebesar:
1. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a;
2. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c angka2;
3. 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c; atau
4. 5,5% (lima koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d angka 1,
dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
atau
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b. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat
final dengan tarif sebesar:
1. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a;
2. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c angka 2;
3. 6% (enam persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c; atau
4. 4% (empat persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d angka 1,
dalam hal Wajib Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut
dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam
atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
c. instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi,
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Penjelasan:
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat ini
hanya memuat pokok pajak yang kurang dibayar dan tidak memuat sanksi administratif,
mengingat besaran tarif atas tambahan Pajak Penghasilan dianggap termasuk sanksi
administratif.
Contoh:
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Pada tanggal 10 Januari 2022, Tuan A menyampaikan surat pemberitahuan
pengungkapan harta atas harta bersih berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) yang berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam surat
pernyataan. Tuan A juga menyatakan akan menginvestasikan uang tunai tersebut ke
dalam instrumen surat berharga negara. OIeh karena itu, Tuan A menerapkan tarif
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 6% (enam persen) dalam pengungkapan
harta bersih tersebut.
Pajak Penghasilan atas pengungkapan harta bersih:
6% X Rp1.000.000.000,00 = Rp60.000.000,00
Dalam hal diketahui bahwa T\ran A sampai dengan tanggal 30 September 2023 hanya
menginvestasikan 40% (empat puluh persen) bagian harta bersih yang diungkapkan
pada tanggal 10 Januari 2022 ke dalam instrumen surat berharga negara, sehingga
terdapat 60% (enam puluh persen) bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan.
Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada
tanggal 4 Oktober 2023, perhitungan dalam surat ketetapan pajak sebagai berikut:
1. bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan ke dalam surat berharga negara:
60% X Rp1.000.000.000,00 = Rp600.000.000,00.
2. pengehaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final:
4,5% X Rp600.000.000,00 = Rp27.000.000,00.
Dalam hal Tuan A sampai dengan tanggal 30 September 2023 hanya menginvestasikan
40% (empat puluh persen) bagian harta yang diungkapkan pada tanggal 10 Januari
2022 ke dalam instrumen surat berharga negara, maka Tuan A dengan kehendak
sendiri dapat mengungkapkan bagian harta yang tidak diinvestasikan tersebut kepada
Direktur Jenderal Pajak serta menyetorkan sendiri tambahan Pajak Penghasilan yang
bersifat final, dengan perhitungan sebagai berikut:
1. bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan ke dalam surat berharga negara:
60% X Rp1.000.000.000,00 = Rp600.000.000,00.
2. pengenaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final:
3% X Rp600.000.000,00 = Rp18.000.000,00.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8
(1) Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang:
a. diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
b. masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan
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c. belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang
pribadi Tahun Pajak 2020,
kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai harta dikurangi nilai
utang.
(3) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak
2020.
(4) Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
a. tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017,
Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016,
Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak
2020;
c. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
d. tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang
perpajakan; dan/atau
e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
Penjelasan:
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "utang' adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang
berkaitan langsung dengan perolehan harta.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat ini meliputi kewajiban Pajak Penghasilan,
pemotongan dan/atau pemungutan pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai
atas orang pribadi yang bersangkutan dan tidak termasuk kewajiban wajib pajak orang
pribadi sebagai wakil atau kuasa.

Address:
Graha TTH, Jl. Guru Mughni No. 106, Karet Semanggi, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930, Jakarta, Indonesia ; email contact@taxprime.net
Phone: +6221 252 4103 ; Mobile : +62811 1390 4823/24

11

FRAME:

Fiscal Research

Management
& Education

Pasal 9
(1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final.
(2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar:
a. 12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara;
b. 14% (empat belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara;
c. 12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. diinvestasikan pada:
a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b) surat berharga negara;
d. 14% (empat belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. tidak diinvestasikan pada:
a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b) surat berharga negara;
atau
e. 18% (delapan belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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(4) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yakni sebesar jumlah
harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
(5) Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan:
a. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; atau
b. harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas.
Penjelasan:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1) Orang Pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30
Juni 2022.
(2) Wajib Pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1);
c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak
2020; dan
d. mencabut permohonan:
1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
4. pengurangan atair pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
5. keberatan;
6. pembetulan;
7. banding;
8. gugatan; dan/atau
9. peninjauan kembali,
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dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum
diterbitkan surat keputusan atau putusan.
(3) Surat pemberitahuan pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri dengan:
a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
b. daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
c. daftar utang;
d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c
dan huruf d;
e. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi
terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
2. surat berharga negara,
dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf c; dan
f. pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d,
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum
diterbitkan surat keputusan atau putusan.
(4) Pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun
Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun
Pajak 2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang ini diundangkan, yang dilakukan
oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan
pengungkapan harta, dianggap tidak disampaikan.
(5) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan UndangUndang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 yang mencerrninkan harta yang telah
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi
sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum Undang-Undang ini
diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak
2O2O; dan
b. harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus
diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.
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(6) Direktur Jenderal Pajak memberikan surat keterangan terhadap penyampaian surat
pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak orang pribadi.
(7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta
bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak
dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan:
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d.
Ketentuan mencabut permohonan sebagaimana diatur dalam huruf ini meliputi
permohonan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, pemotongan dan/atau
pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang
bersangkutan untuk Tahun pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun
Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Termasuk dalam ketentuan ini yakni bagi Wajib Pajak orang pribadi yang baru
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2022 dan belum menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
Untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, Wajib Pajak
orang pribadi harus terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
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Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dengan harta yang bersumber dari
penghasilan pada Tahun Pajak 2020.
Selanjutnya, harta bersih yang dimiliki selain yang dicantumkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 harus
diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 11
(1) Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), berlaku ketentuan:
a. tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak
2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak
2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat
pemberitahuan pengungkapan harta;
b. kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Pajak
Penghasilan orang pribadi, Pajak Penghasilan atas pemotongan dan/atau
pemungutan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong
atau dipungut tetapi tidak disetorkan; dan/atau
c. data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta
dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain
yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan
sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, danf atau penuntutan pidana terhadap
Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai
harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a:
a. nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan
sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022; dan
b. terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:

Address:
Graha TTH, Jl. Guru Mughni No. 106, Karet Semanggi, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930, Jakarta, Indonesia ; email contact@taxprime.net
Phone: +6221 252 4103 ; Mobile : +62811 1390 4823/24

16

FRAME:

Fiscal Research

Management
& Education

1. dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga
puluh persen); dan
2. dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat
(21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan dan perubahannya,
melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal
Pajak.
Penjelasan:
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini meliputi tindak pidana di bidang
perpajakan dan tindak pidana lain.
Ayat (2)
Contoh:
Pada tanggal 10 Januari 2022, T\-ran B menyampaikan surat pemberitahuan
pengungkapan harta atas harta bersih berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) yang berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020. Tuan B
juga menyatakan akan menginvestasikan uang tunai tersebut ke dalam instrumen surat
berharga negara. Oleh karena itu, Tuan B memperoleh tarif pajak penghasilan yang
bersifat final sebesar 12% (dua belas persen) dalam pengungkapan harta bersih
tersebut.
Pajak Penghasilan atas pengungkapan harta bersih:
12% x Rp 1.000.000.000,00 = Rp 120.000.000,00
Dalam hal diketahui bahwa Tuan B masih memiliki harta bersih berupa uang tunai
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang belum diungkapkan dalam surat
pemberitahuan pengungkapan harta pada tanggal 10 Januari 2022, maka apabila
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar pada tanggal
4 Februari 2023, perhitungan dalam surat ketetapan pajak sebagai berikut:
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1. harta yang tidak diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta dan
dikenai pajak penghasilan yang bersifat finaI dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh
persen):
30% x Rp100.000.000,00 = Rp30.000.000,00.
2. sanksi administratif berupa bunga:
1% x 2 bulan x Rp.30.000.000,00 = Rp600.000.00,00.
3. jumlah yang masih harus dibayar dalam surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar:
Rp30.000.000,00 + Rp600.000,0 = Rp30.600.000,000
Adapun jumlah bulan dalam pengenaan sanksi administratif tersebut dihitung sejak
berakhirnya tahun pajak 2022 yakni tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan saat
diterbitkannya surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yakni 4 Februari 2023, sehingga
berjumlah 1 (satu) bulan 4 (empat) hari, dengan bagian buian dihitung penuh menjadi
2 (dua) bulan.
Asumsi Menteri Keuangan menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga
berdasarkan Pasal 13 ayat (2) untuk bulan Januari 2023 sebesar 1% (satu persen).

Pasal 12
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
huruf d wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada:
a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b. surat berharga negara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e wajib menginvestasikan harta
bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023.
(3) Investasi harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling
singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danlatau ayat (3)
tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan/atau
menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a,
huruf b, huruf c, atau huruf d, atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan
tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022
dan berlaku ketentuan:
a. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat
final dengan tarif sebesar:
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1. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;
2. 4,5%(empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c angka 2;
3. 8,5% (delapan koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c; atau
4. 6,5% (enam koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d angka1.
dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
atau
b. terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat
final dengan tarif sebesar:
1. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;
2. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c angka 2;
3. 7% (tujuh persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c; atau
4. 5% (lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d angka 1,
dalam hal Wajfb Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut
dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam
atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
c. instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi,
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan:
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh:
Berdasarkan contoh dalam penjelasan pasal 11 ayat (2), dalam hal diketahui bahwa
Tuan B sampai dengan tanggal 30 September 2023 hanya menginvestasikan 40%
(empat puluh persen) bagian harta bersih yang diungkapkan pada tanggal 10 Januari
2022 ke dalam instrumen surat berharga negara, sehingga terdapat 60% (enam puluh
persen) bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan.
Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada
tanggal 15 oktober 2023, perhitungan dalam surat ketetapan pajak sebagai berikut:
1. bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan ke dalam surat berharga negara:
60% x Rp1.000.000.000,00 = Rp600.000.000,00.
2. pengenaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat finar:
4,5% x Rp600.000.000,00 = Rp27.000.000,00.
Dalam hal T\ran B dengan kehendak sendiri mengungkapkan kepada Direktorat
Jenderat Pajak mengenai bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan tersebut serta
menyetorkan sendiri tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final, perhitungan
tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut:
1. bagian harta yang tidak diinvestasikan ke dalam surat berharga negara:
60% x Rp 1.000.000.000,00 : Rp600.000.000,00
2. pengenaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final:
3% x Rp600.000.000,00 = Rp18.000.000,00.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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