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Edisi - Juli 2022

TENTANG PPN ATAS
PENYERAHAN KENDARAAN
BERMOTOR BEKAS

Kendaraan bermotor merupakan fasilitas yang 
digunakan untuk memastikan sistem logistik
maupun produksi perusahaan dapat berjalan.
Otomatis penggunaan kendaraan bermotor ini
memegang peran krusial bagi
keberlangsungan bisnis perusahaan. Dalam
newsletter edisi bulan Juli ini akan dibahas
beberapa peraturan yang berkaitan dengan
penyerahan kendaraan ini.
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Apakah dengan pembebasan ini
perusahaan tidak perlu PKP?

Karena PPN nya tidak terutang, maka threshold 4,8
miliar (Pasal 1 ayat 1 PMK-197/PMK.03/2013) tetap
berlaku
Tetap wajib PKP jika omzet melebihi 4,8 miliar

Tetap perlu, ada dua alasan yang melandasinya,
antara lain:

Bagaimana aturan pelaksanaannya?
Aturan pelaksanaannya belum ada sampai dengan
saat ini, khususnya mengenai bentuk faktur pajak
keluarannya. Meski aturan pelaksanaan belum ada,
Pengusaha Kena Pajak perlu mempersiapkan dengan
membuat faktur 080. 

Aturan untuk angkutan darat plat kuning adalah PPN
tidak terutang dan hal ini telah diatur dalam Pasal 4A
UU PPN dan SE-119/PJ/2010. Peraturan ini kemudian
diubah pada UU HPP pasal 16B ayat 1a yang
menyatakan bahwa PPN angkutan darat menjadi
dibebaskan tidak dipungut sebagian atau seluruhnya

Mengapa perlu membuat Faktur 080?
Hal ini berkaitan dengan perlakuan PPN atas angkutan
darat pada aturan sebelumnya yakni tidak terutang
PPN. Terhadap penerbit faktur pajak keluaran dengan
kode 080 (faktur pajak dibebaskan) pajak masukan
yang dibayar oleh PKP penerbit faktur 080 tidak
dikreditkan oleh PKP penerbit faktur 080 
(Pasal 16 B ayat 2 UU HPP). 

Pada tahun 2022 ini terdapat beberapa peraturan baru,
antara lain pembebasan PPN untuk kegiatan usaha
angkutan darat dengan menggunakan truk plat kuning
dan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.
Berikut ini adalah key points yang perlu diperhatikan
dari kedua peraturan tersebut:

1. Pembebasan PPN untuk truk usaha Sedangkan, pajak masukan terhadap kode 070
berlaku ketentuan sebaliknya ( Pasal 16 B ayat 3 UU
HPP)

2. PPN atas penyerahan kendaraan
bermotor bekas
Kendaraan bermotor kini menjadi kebutuhan
masyarakat untuk mobilitas sehari-hari. Jenis
kendaraan bermotor ini beragam dari kendaraan
roda dua, roda empat, dan kendaraan penumpang,
dan kendaraan berat.

Dari jenis kendaraan bermotor tersebut memiliki
fungsi yang berbeda yakni sebagai kendaraan
pribadi, kendaraan angkutan dengan kapasitas
penumpang tertentu, kendaraan umum, maupun
kendaraan yang digunakan untuk mengangkut
barang. 

Di Indonesia, kendaraan bermotor ini dikenakan
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori
pajak daerah dan retribusi daerah.

Apakah aturan baru yang diterapkan
pada PMK ini?

Menurut PMK-65/PMK.03/2022 ini, PKP
yang melakukan kegiatan usaha tertentu
berupa penyerahan kendaraan bermotor
bekas wajib memungut dan menyetorkan
PPN yang terutang atas penyerahan tsb.



Kendaraan Bermotor
adalah setiap kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan mekanik berupa mesin
selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

(UU NO 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
Pasal 1)
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Siapa subjek pajak terhadap aturan
PPN kendaraan mobil bekas?
Pengusaha di bidang mobil bekas, apabila ada
penjualan mobil bekas selain pengusaha mobil bekas
berlaku ketentuan umum perpajakan. Contohnya,
orang pribadi karyawan menjual mobilnya, maka tidak
terutang PPN mobil bekas karena bukan pengusaha
mobil bekas.

Apakah pengusaha mobil bekas wajib
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak?
Tidak, pengusaha mobil bekas tidak wajib dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak (PKP).  

Apakah pengusaha mobil bekas wajib
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak?
Tidak, hanya pengusaha mobil bekas yang
menjadi pengusaha kena pajak (Pasal 2 ayat 2
PMK-65/PMK.03/2022)

Berapa besaran PPN yang dipungut?
Sebesar 1,1% dari Harga Jual 

Kapan mulai diberlakukannya peraturan ini?
Tarif baru berlaku mulai 1 April 2022 s.d 31
Desember 2024

Apakah PPN Masukan atas perolehan
mobil bekas oleh pengusaha mobil bekas
dapat dikreditkan?
Tidak, PPN masukan tidak dapat dikreditkan

Apakah penyerahan kendaraan bermotor
bekas termasuk kedalam kegiatan
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)?
Bukan merupakan penyerahan BKP jika penyerahan
kendaraan bermotor bekas yang bukan untuk
diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D
UU PPN.

Bagaimana dengan PKP mobil bekas yang
juga melakukan penyerahan BKP dan/atau
JKP diluar kendaraan bermotor bekas?
Apabila dilakukan penyerahan BKP dan/atau PKP
diluar kendaraan bermotor bekas, maka pemungutan
PPN yang terutang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan
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