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TENTANG

PENGUJIAN	FAKTUR	PAJAK	YANG	PAJAK	PERTAMBAHAN	NILAINYA	DAPAT
DIKREDITKAN	SEBAGAI	PAJAK	MASUKAN

DIREKTUR	JENDERAL	PAJAK,
	

A.Umum
	 Bahwa	 berdasarkan	 evaluasi	 atas	 putusan	 upaya	 hukum	 terkait	 sengketa	 koreksi	 Pajak

Masukan	 yang	 disebabkan	 oleh	 jawaban	 konfirmasi	 Faktur	 Pajak	 menyatakan	 “tidak	 ada”,
“tidak	 sesuai”,	 atau	 jawaban	 belum	 atau	 tidak	 diterima,	 diketahui	 bahwa	 terdapat
ketidakseragaman	dalam	melakukan	pengujian	terhadap	Pajak	Pertambahan	Nilai	(PPN)	yang
tercantum	dalam	Faktur	Pajak	untuk	dapat	dikreditkan	sebagai	Pajak	Masukan.
	
Sehubungan	dengan	pertimbangan	tersebut	dan	untuk	memberikan	keseragaman	pemahaman
mengenai	perlakuan	PPN	yang	tercantum	dalam	Faktur	Pajak,	perlu	menetapkan	Surat	Edaran
Direktur	Jenderal	Pajak	tentang	Pengujian	Faktur	Pajak	yang	Pajak	Pertambahan	Nilainya	dapat
Dikreditkan	sebagai	Pajak	Masukan.

	 	
B. Maksud	dan	Tujuan
	 1.Maksud
	 	 Surat	 Edaran	 Direktur	 Jenderal	 ini	 dimaksudkan	 untuk	 memberikan	 pedoman	 mengenai

pengujian	Faktur	Pajak	yang	PPN-nya	dapat	dikreditkan	sebagai	Pajak	Masukan.
	 2.Tujuan
	 	 Surat	Edaran	Direktur	 Jenderal	 ini	bertujuan	untuk	memberikan	keseragaman	pemahaman

dan	perlakuan	dalam	pelaksanaan	pengujian	Faktur	Pajak	yang	PPN	nya	dapat	dikreditkan
sebagai	Pajak	Masukan.

	 	 	
C. Ruang	Lingkup
	 Ruang	lingkup	Surat	Edaran	Direktur	Jenderal	ini	meliputi:
	 1.pengertian;
	 2.ketentuan	umum;
	 3.persyaratan	formal	dan	material	Faktur	Pajak;
	 4.pengujian	persyaratan	material	Faktur	Pajak;
	 5.perlakuan	atas	hasil	pengujian	persyaratan	material	Faktur	Pajak;
	 6. tindak	lanjut	atas	hasil	pengujian	dan	konfirmasi	Faktur	Pajak.
	 	 	
D.Dasar
	 1.Undang-Undang	Nomor	8	Tahun	1983 	tentang	Pajak	Pertambahan	Nilai	Barang	dan	Jasa	dan

Pajak	 Penjualan	 atas	 Barang	 Mewah	 sebagaimana	 telah	 beberapa	 kali	 diubah	 terakhir
dengan	Undang-Undang	Nomor	11	Tahun	2020	tentang	Cipta	Kerja	(Undang-Undang	PPN);

	 2.Peraturan	 Menteri	 Keuangan	 Nomor	151/PMK.03/2013	 tentang	 Tata	 Cara	 Pembuatan	 dan
Tata	 Cara	 Pembetulan	 atau	 Penggantian	 Faktur	 Pajak	 sebagaimana	 telah	 diubah	 dengan
Peraturan	 Menteri	 Keuangan	 Nomor	18/PMK.03/2021	 tentang	Pelaksanaan	Undang-Undang
Nomor	11	Tahun	2020 	tentang	Cipta	Kerja	di	Bidang	Pajak	Penghasilan,	Pajak	Pertambahan
Nilai	 dan	 Pajak	 Penjualan	 atas	 Barang	 Mewah,	 serta	 Ketentuan	 Umum	 dan	 Tata	 Cara
Perpajakan;



	 3.Peraturan	 Direktur	 Jenderal	 Pajak	 Nomor	 24/PJ/2012	 tentang	 Bentuk,	 Ukuran,	 Tata	 Cara
Pengisian	 Keterangan,	 Prosedur	 Pemberitahuan	 dalam	 rangka	 Pembuatan,	 Tata	 Cara
Pembetulan	atau	Penggantian,	dan	Tata	Cara	Pembatalan	Faktur	Pajak	sebagaimana	telah
beberapa	 kali	 diubah	 terakhir	 dengan	 Peraturan	 Direktur	 Jenderal	 Pajak	 Nomor	PER-
17/PJ/2014	 tentang	 Perubahan	 Kedua	 atas	 Peraturan	 Direktur	 Jenderal	 Pajak	 Nomor	PER-
24/PJ/2012	 tentang	 Bentuk,	 Ukuran,	 Tata	 Cara	 Pengisian	 Keterangan,	 Prosedur
Pemberitahuan	 Dalam	 Rangka	 Pembuatan,	 Tata	 Cara	 Pembetulan	 atau	 Penggantian,	 dan
Tata	Cara	Pembatalan	Faktur	Pajak;

	 4.Peraturan	Direktur	Jenderal	Pajak	Nomor	PER-16/PJ/2014	tentang	Tata	Cara	Pembuatan	dan
Pelaporan	 Faktur	 Pajak	 Berbentuk	 Elektronik	 sebagaimana	 telah	 beberapa	 kali	 diubah
terakhir	dengan	Peraturan	Direktur	Jenderal	Pajak	Nomor	PER-31/PJ/2017	tentang	Perubahan
Kedua	 atas	 Peraturan	 Direktur	 Jenderal	 Pajak	 Nomor	PER-16/PJ/2014	 tentang	 Tata	 Cara
Pembuatan	dan	Pelaporan	Faktur	Pajak	Berbentuk	Elektronik;

	 	 	
E. Materi
	 1.Pengertian
	 	 a.Faktur	Pajak	adalah	bukti	pungutan	pajak	yang	dibuat	oleh	Pengusaha	Kena	Pajak	 (PKP)

yang	melakukan	penyerahan	Barang	Kena	Pajak	(BKP)	atau	penyerahan	Jasa	Kena	Pajak
(JKP).

	 	 b.Pajak	Masukan	adalah	PPN	yang	seharusnya	sudah	dibayar	oleh	PKP	karena	perolehan	BKP
dan/atau	 perolehan	 JKP	 dan/atau	 pemanfaatan	 BKP	 Tidak	 Berwujud	 dari	 luar	 Daerah
Pabean	dan/atau	pemanfaatan	JKP	dari	luar	Daerah	Pabean	dan/atau	impor	BKP.

	 2.Ketentuan	Umum
	 	 a.PPN	 yang	 tercantum	 dalam	 Faktur	 Pajak	 dapat	 dikreditkan	 sebagai	 Pajak	 Masukan

sepanjang	PPN	tersebut:
	 	 	 1)bukan	merupakan	PPN	atas	pengeluaran	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	9	ayat	(8)

Undang-Undang	PPN;	dan
	 	 	 2) tercantum	 dalam	 Faktur	 Pajak	 yang	 memenuhi	 persyaratan	 formal	 dan	 persyaratan

material	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	13	ayat	(9)	Undang-Undang	PPN.
	 	 b.Termasuk	 dalam	 pengertian	 Faktur	 Pajak	 yaitu	 dokumen	 tertentu	 yang	 kedudukannya

dipersamakan	 dengan	 Faktur	 Pajak	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 peraturan	 perundang-
undangan	perpajakan.

	 3.Persyaratan	Formal	dan	Material	Faktur	Pajak
	 	 a.Faktur	 Pajak	 memenuhi	 persyaratan	 formal	 apabila	 memenuhi	 ketentuan	 sebagaimana

dimaksud	 dalam	 Pasal	 13	 ayat	 (5)	 Undang-Undang	 PPN	 atau	 persyaratan	 yang	 diatur
dengan	Peraturan	Direktur	Jenderal	Pajak	mengenai	dokumen	tertentu	yang	kedudukannya
dipersamakan	 dengan	 Faktur	 Pajak	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 Pasal	 13	 ayat	 (6)
Undang-Undang	PPN.

	 	 b.Faktur	Pajak	memenuhi	persyaratan	material	apabila	berisi	keterangan	yang	sebenarnya
atau	 sesungguhnya	 mengenai	 penyerahan	 BKP,	 penyerahan	 JKP,	 impor	 BKP,	 dan/atau
pemanfaatan	 JKP	 atau	 BKP	 Tidak	 Berwujud	 dari	 luar	 Daerah	 Pabean	 di	 dalam	 Daerah
Pabean.

	 4.Pengujian	Persyaratan	Material	Faktur	Pajak
	 	 Untuk	menguji	pemenuhan	persyaratan	material	sebagaimana	dimaksud	pada	angka	3	huruf

b,	dilakukan:
	 	 a.pengujian	 atas	 transaksi	 yang	 menjadi	 dasar	 pembuatan	 Faktur	 Pajak	 (underlying

transaction)	 melalui	 pengujian	 arus	 uang,	 arus	 barang	 atau	 perolehan	 jasa,	 dan	 arus
dokumen;	dan

	 	 b.konfirmasi	Faktur	Pajak	melalui	sistem	informasi	Direktorat	Jenderal	Pajak.
	 5.Perlakuan	atas	Hasil	Pengujian	Persyaratan	Material	Faktur	Pajak



	 	 Berdasarkan	hasil	pengujian	pemenuhan	persyaratan	material	sebagaimana	dimaksud	pada
angka	4,	perlakuan	atas	PPN	yang	tercantum	dalam	Faktur	Pajak	yaitu:

	 	 a.Dalam	 hal	 pengujian	 arus	 uang,	 arus	 barang	 atau	 perolehan	 jasa,	 dan	 arus	 dokumen
terpenuhi	 dan	 konfirmasi	 Faktur	 Pajak	 menyatakan	 “ada	 dan	 sesuai”,	 maka	 PPN	 yang
tercantum	dalam	Faktur	Pajak	tersebut	merupakan	Pajak	Masukan	yang	dapat	dikreditkan
sepanjang	 Faktur	 Pajak	memenuhi	 persyaratan	 formal	 dan	 bukan	merupakan	 PPN	 atas
pengeluaran	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	9	ayat	(8)	Undang-Undang	PPN.

	 	 b.Dalam	 hal	 pengujian	 arus	 uang,	 arus	 barang	 atau	 perolehan	 jasa,	 dan	 arus	 dokumen
terpenuhi	 namun	 konfirmasi	 Faktur	 Pajak	 menyatakan	 “tidak	 ada”,	 maka	 PPN	 yang
tercantum	dalam	Faktur	Pajak	tersebut	merupakan	Pajak	Masukan	yang	dapat	dikreditkan
sepanjang	 Faktur	 Pajak	memenuhi	 persyaratan	 formal	 dan	 bukan	merupakan	 PPN	 atas
pengeluaran	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	9	ayat	(8)	Undang-Undang	PPN.

	 	 c. Dalam	hal	pengujian	arus	uang,	arus	barang	atau	perolehan	jasa,	dan	arus	dokumen	tidak
terpenuhi	namun	konfirmasi	Faktur	Pajak	menyatakan	“ada	dan	sesuai”,	maka	PPN	yang
tercantum	dalam	Faktur	Pajak	tersebut	tidak	dapat	dikreditkan	sebagai	Pajak	Masukan.

	 	 d.Dalam	hal	pengujian	arus	uang,	arus	barang	atau	perolehan	jasa,	dan	arus	dokumen	tidak
terpenuhi	dan	konfirmasi	Faktur	Pajak	menyatakan	“tidak	ada”,	maka	PPN	yang	tercantum
dalam	Faktur	Pajak	tersebut	tidak	dapat	dikreditkan	sebagai	Pajak	Masukan.

	 6.Tindak	Lanjut	atas	Hasil	Pengujian	dan	Konfirmasi	Faktur	Pajak
	 	 Berdasarkan	hasil	pengujian	dan	konfirmasi	Faktur	Pajak	sebagaimana	dimaksud	pada	angka

5,	dilakukan	tindak	lanjut	sebagai	berikut:
	 	 a.Terhadap	 Faktur	 Pajak	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 angka	 5	 huruf	 b,	 ditindaklanjuti

sebagai	 alat	 keterangan	 sesuai	 dengan	 Surat	 Edaran	 Direktur	 Jenderal	 Pajak	mengenai
pedoman	 administrasi	 pembangunan,	 pemanfaatan,	 dan	 pengawasan	 data,	 dan
selanjutnya	dikirimkan	ke	KPP	tempat	PKP	penjual	terdaftar	untuk	dilakukan	pengawasan
sesuai	Surat	Edaran	Direktur	Jenderal	Pajak	mengenai	pengawasan	Wajib	Pajak.

	 	 b.Terhadap	 Faktur	 Pajak	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 angka	 5	 huruf	 c	 dan	 huruf	 d
ditindaklanjuti	sebagai	informasi,	data,	laporan,	dan	pengaduan	sesuai	dengan	ketentuan
peraturan	 perundang-	 undangan	 perpajakan	 mengenai	 petunjuk	 pelaksanaan
pengembangan	dan	analisis	informasi,	data,	laporan,	dan	pengaduan.

	 7.Perlakuan	PPN	yang	tercantum	dalam	Faktur	Pajak	berdasarkan	hasil	pengujian	tercantum
dalam	 Lampiran	 yang	 merupakan	 bagian	 tidak	 terpisahkan	 dari	 Surat	 Edaran	 Direktur
Jenderal	ini.

	 	 	
F. Penutup
	 Dengan	ditetapkannya	Surat	Edaran	Direktur	Jenderal	ini,	maka	pelaksanaan	pengujian	Faktur

Pajak	yang	PPN-nya	dapat	dikreditkan	sebagai	Pajak	Masukan	agar	berpedoman	pada	Surat
Edaran	Direktur	Jenderal	ini.

	 	
Demikian	untuk	diketahui	dan	dilaksanakan	sebagaimana	mestinya.
	
Ditetapkan	di	Jakarta
pada	tanggal	20	Agustus	2021
DIREKTUR	JENDERAL,
ttd
SURYO	UTOMO


