
 

 

  



 

1. Apakah yang dimaksud dengan Peninjauan Kembali (PK)? Apa sajakah alasan-alasan 

yang mendukung Peninjauan Kembali dapat diajukan dan kapan? Kapan paling lambat 

Wajib Pajak dapat mengajukan Peninjauan Kembali? 

2. Kapan Mahkamah Agung harus memberikan putusan atas Peninjauan Kembali? 

3. Apakah yang Anda ketahui tentang tax planning, tax avoidance, dan tax evasion? 

4. Cara-cara apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan tax planning? 

5. Dalam perencanaan PPh 21, cara-cara apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan? 

6. PT Mantul Jaya mendirikan bangunan untuk kegiatan usahanya di bidang properti seluas 

400 m2 di daerah Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Pembangunan tersebut dilakukan oleh 

salah satu pemborong yang juga berdomisili di daerah Kapten Tendean yang belum 

dikukuhkan sebagai PKP. Biaya yang harus dikeluarkan pada bulan Januari 2012 adalah 

Rp1 miliar, termasuk pembelian tanah sebesar Rp400 juta dan PPN sebesar 150 juta. 

Berapakah PPN yang harus dibayar PT Matul  Jaya pada bulan Januari? 

7. Di Sumatera Utara, ada wajib pajak yang memiliki usaha di bidang perkebunan kelapa 

sawit seluas 11 ha. Lahan tersebut terdiri dari ; 

a. Area produktif, nilai dasar tanah Rp 2.000,-/m2 

• tanaman belum menghasilkan umur 1 tahun, luas 1 ha, SIT adalah Rp 1.500,-/m2 

• tanaman belum menghasilkan umur 2 tahun luas 1 ha, SIT adalah Rp 2.100,-m2 

b. areal belum produktif 

• luas 6 ha, nilai dasar tanah ( termasuk pembukaan) Rp 2.000,-/m2 

c. areal emplasemen 

• Luas 5.000 m2 Nilai dasar tanah (termasuk pematangan) Rp 30.000,-m2 

d. areal tidak produktif 

• luas 5.000 m2, nilai dasar tanah Rp 1.000,-/m2 

e. areal jalan 

• luas 2 ha, nilai dasar tanah (termasuk pematangan) Rp 10.000,-/m2 

Di atas areal emplasemen didirikan bangunan 

a. Kantor, luas 600 m2, biaya membangun Rp 1.200.000,-/m2 

b. Gudang, luas 100 m2, biaya membangun Rp 800.000,-/m2 

c. Rumah tinggal, luas 200 m2, biaya membangun Rp 1.000.000,-/m2 

Jika NJOPTKP di kawasan tersebut adalah Rp 6.000.000,-, hitunglah PBB terhutang tahun 

pajak 2009! 

 



 

8. Pak Santiaji seorang pensiunan PNS mendapat rumah dinas dari instansinya. Rumah 

tersebut seluas 70 M2 yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 150 M2. NJOP tanah 

berada pada kelas A-2 (Rp 2.925.000,-/m2) sedangkan NJOP bangunan berada pada kelas 

A-1 (1.200.000,-/m2). 

Harga pasar objek tersebut sebesar Rp 700.000.000. 

Karena merasa asing dengan BPHTB, beliau menemui saudara dan menanyakan segala 

sesuatu tentang BPHTB. Saudara diminta membantu Pak santiaji untuk menghitung 

besarnya BPHTB yang harus dibayar dengan asumsi besarnya BPHTB yang harus dibayar 

dengan asumsi besarnya NPOPTKP adalah Rp 50.000.000,00 dan permohonan 

pengurangannya dikabulkan.   

 


