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Pajak Penghasilan Badan

1. Pengertian Penghasilan, Wajib Pajak, dan Badan
Pengertian penghasilan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 pasal

4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan adalah:
Yang menjadi objek pajak adalah penghasiian yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapal dipakai untuk konsumsi
atau untuk menamhah kekayaan Wajib Pajak yang hersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apapun. (Undang-undang Pajak Tahun 2000, 2001: 80)

Sedangkan pengentian Wajib Pajak menurut Undang-undang No.16 Tahun
2000 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
adalah:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
(Undang-undang Pajak Tahun 2000,2001: 4)

Adapun pengentian badan menurut menurut Undang-undang No.16
Tahun 2000 Pasal 1 angka 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan adalah:

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap
dan bentuk badan lainnya. (Undang-undang Pajak Tahun 2000, 2001 : 4)

2. Tarif Wajib Pajak Badan
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib

Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menurut Undang-undang
No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 ayat 1 huruf b adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh
juta rupiah)

10% (sepuluh persen)

di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
s.d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

15% (lima belas persen)

di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen)


