
NO KRITERIA
1 Wajib Pajak Orang Pribadi

2 Harta bersih
Pengertian Nilai harta dikurangi nilai utang

Perolehan Perolehan 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 - Perolehan 1 Januari 2016 - 31 Desember 2020;
- Masih dimiliki pada 31 Desember 2020; dan
- Belum dilaporkan di SPT Tahunan 2020

3 Periode Pengungkapan 1 Januari 2022 - 30 Juni 2022 1 Januari 2022 - 30 Juni 2022

4 Tarif PPh Final 6% DN, diinvestasikan 12% DN, diinvestasikan
LN, direpatriasi & diinvestasikan LN, direpatriasi & diinvestasikan

8% DN, tidak diinvestasikankan 14% DN, tidak diinvestasikan
LN, direpatriasi, tidak diinvestasikan LN, direpatriasi, tidak diinvestasikan

11% LN, tidak direpatriasi 18% LN, tidak direpatriasi

                    Persyaratan Investasi - diinvestasikan pada:

-
- Investasi dilakukan paling lambat 30 September 2023

Persyaratan Repatriasi Paling lambat 30 September 2022

5 Dikenai tambahan PPh Final Dikenai tambahan PPh Final

a) Ditagih dengan SKPKB oleh DJP a) Ditagih dengan SKPKB oleh DJP
4,5% 4,5%

4,5% 4,5%

7,5% 8,5%

5,5% 6,5%

b) WP mengungkapkan sendiri b) WP mengungkapkan sendiri
3,0% 3,0%

3,0% 3,0%

6,0% 7,0%

4,0% 5,0%

6 Syarat - syarat Lainnya

- SPT Tahunan 2020 sudah disampaikan

- Mencabut permohonan:
a. Pengembalian pajak LB;
b. Pengurangan/hapus sanksi administrasi;
c. Pengurangan/batal SKP tidak benar;
d. Pengurangan/batal STP tidak benar;
e. Keberatan;
f. Pembetulan;
g. Banding;
h. Gugatan; dan/atau
i. Peninjauan kembali.

a) Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau 
sektor energi terbarukan di Indonesia; dan/atau
b) surat berharga negara
Minimum selama 5 (lima) tahun

Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak
 (Tax Amnesty)

LN, tidak direpatriasi (seharusnya 
direpatriasi, namun tidak wajib 
diinvestasikan)

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ("PPS") 
DI DALAM UNDANG-UNDANG

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NO. 7 TAHUN 2021

- Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak 
pidana pajak

DN, tidak diinvestasikan (seharusnya 
diinvestasikan)
LN, direpatriasi, namun tidak diinvestasikan 
(seharusnya diinvestasikan)
LN, tidak direpatriasi & tidak diinvestasikan 
(seharusnya direpatriasi & diinvestasikan)

LN, tidak direpatriasi & tidak diinvestasikan 
(seharusnya direpatriasi & diinvestasikan)

LN, tidak direpatriasi (seharusnya 
direpatriasi, namun tidak wajib 
diinvestasikan)

Jika persyaratan investasi dan 
repatriasi tidak dijalankan

PPS SKEMA 1 PPS SKEMA 2

DN, tidak diinvestasikan (seharusnya 
diinvestasikan)

Nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud 
UU No. 11 Tahun 2016

DN, tidak diinvestasikan (seharusnya 
diinvestasikan)
LN, direpatriasi, namun tidak diinvestasikan 
(seharusnya diinvestasikan)

LN, direpatriasi, namun tidak diinvestasikan 
(seharusnya diinvestasikan)

LN, tidak direpatriasi & tidak diinvestasikan 
(seharusnya direpatriasi & diinvestasikan)

LN, tidak direpatriasi (seharusnya 
direpatriasi, namun tidak wajib 
diinvestasikan)

LN, tidak direpatriasi (seharusnya 
direpatriasi, namun tidak wajib 
diinvestasikan)

LN, direpatriasi, namun tidak diinvestasikan 
(seharusnya diinvestasikan)

LN, tidak direpatriasi & tidak diinvestasikan 
(seharusnya direpatriasi & diinvestasikan)

Wajib Pajak yang dapat ikut

Sepanjang DJP belum menemukan data dan/atau 
informasi mengenai harta dimaksud

- Tidak sedang dilakukan pemeriksaan tahun pajak 
2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau 2020

- Tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan 
tahun pajak 2016,2017, 2018, 2019, dan/atau 2020

- Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana 
pajak

- Tidak sedang berada dalam proses peradilan atas 
tindak pidana pajak

DN, tidak diinvestasikan (seharusnya 
diinvestasikan)
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PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ("PPS") 
DI DALAM UNDANG-UNDANG

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NO. 7 TAHUN 2021

PPS SKEMA 1 PPS SKEMA 2
7 Nilai nominal (untuk kas / setara kas) Nilai nominal (untuk kas / setara kas)

8 - Bukti pembayaran PPh Final; - Bukti pembayaran PPh Final;
- Daftar rincian harta & informasi kepemilikan harta; - Daftar rincian harta & informasi kepemilikan harta;
- Daftar utang; - Daftar utang;

9 Tidak ada pembahasan

10 Tidak ada pembahasan

Terhadap penghasilan tersebut:
- Dikenai PPh Final dengan tarif 30%; dan

11 Tidak ada pembahasan

Nilai yang dipublikasikan oleh PT. Penilai Harga 
Efek Indonesia (untuk SBN dan efek bersifat utang 
dan/atau sukuk yang diterbitkan perusahaan)

Lampiran Surat Pemberitahuan 
Pengungkapan Harta

Harga perolehan (untuk harta selain kas / setara kas).NJOP (untuk Tanah & Bangunan), Nilai Jual Kendaraan 
Bermotor (untuk kendaraan bermotor); ditetapkan oleh 
Pemerintah.

Nilai yang dipublikasikan oleh PT. Aneka Tambang 
Tbk. (untuk emas dan perak)

Nilai yang dipublikasikan oleh PT. Bursa Efek 
Indonesia (untuk saham dan waran yang 
diperjualbelikan di PT. BEI)

Konsekuensi tidak deklarasi harta 
100%

SPT Tahunan 2020 yang belum dilaporkan sampai 
dengan UU HPP diundangkan, maka:

- Pernyataan mengalihkan harta bersih ke NKRI, jika 
harta akan direpatriasi;
- Pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada 
instrumen tertentu, jika harta akan diinvestasikankan; 
dan

Aturan terkait SPT Tahunan 2016 - 
2020

- Pernyataan mencabut permohonan-permohonan 
terkait prosedur perpajakan (lihat poin no. 6 di atas).

SPT Tahunan 2016 - 2020 yang dibetulkan setelah UU 
HPP diundangkan dianggap tidak disampaikan, jika 
WPOP ikut serta dalam PPS Skema 2

- Pernyataan mengalihkan harta bersih ke NKRI, jika 
harta akan direpatriasi; dan
- Pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada 
instrumen tertentu, jika harta akan diinvestasikankan.

Nilai harta yang dijadikan pedoman 
jumlah harta bersih

- Tidak diterbitkan SKP atas kewajiban (PPh OP, PPh 
Potong/Pungut, PPN, kecuali pajak yang sudah 
dipotong/dipungut tapi tidak disetorkan) untuk tahun 
pajak 2016 - 2020, kecuali ditemukan data dan/atau 
informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang 
diungkapkan;

- Data & informasi yang bersumber dari surat 
pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya 
tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, 
dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Perlakuan bagi peserta yang telah 
memperolah Surat Keterangan

b) Harta bersih selain huruf a harus diungkapkan dalam 
Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.

a) WPOP wajib menyampaikan SPT Tahunan yang 
mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT 
2019 ke belakang yang disampaikan sebelum UU HPP 
diundangkan ditambah dengan harta yang bersumber 
dari penghasilan pada tahun pajak 2020; dan

Untuk yang lainnya, nilai harta ditentukan 
berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa 
penilai publik.

(sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun 
Pajak terakhir)

Pada saat ditemukan oleh DJP, atas harta yang belum 
atau kurang diungkapkan akan dianggap sebagai 
tambahan penghasilan yang bersifat final pada 
Tahun Pajak 2022.

- Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai 
dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP
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