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1. BKP   = Barang Kena Pajak 

Barang berwujud berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud 

yang memiliki nilai dan dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. 

 

2. BM  = Bea Masuk 

Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki 

daerah pabean. 

 

3. BM DTP  = Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yaitu fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah 

dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD 

 

4. BPHTB   = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

 

5. BPS  = Bukti Penerimaan Surat 

Surat yang berfungsi sebagai bukti telah dilakukan penyampaian surat dan dokumen dari Wajib Pajak 

kepada Kantor Pelayanan Pajak 

 

6. BUT   = Bentuk Usaha Tetap 

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia 

 

7. Bukper  = Bukti Permulaan 

Keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan 

petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di 

bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara 

 

8. Dirjen  = Direktur Jenderal 

Pimpinan unit Direktorat Jenderal 

 

9. DJP   = Direktorat Jenderal Pajak 

Salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan 

 

10. DPP   = Dasar Pengenaan Pajak 

Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar 

untuk menghitung pajak yang terutang. 

 

11. EFIN  = Electronic Filing Identification Number 

Nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak yang 

melakukan transaksi elektronik dengan DJP 
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12. JKP   = Jasa Kena Pajak 

Jasa yang menurut UU PPN dikenakan PPN. 

 

13. KMK  = Keputusan Menteri Keuangan 

Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

 

14. KMS  = Kegiatan Membangun Sendiri 

Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh 

orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan 

dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan  

 

15. KPP   = Kantor Pelayanan Pajak 

Unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan perpajakan kepada 

masyarakat 

 

16. KP2KP   = Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

Unit kerja perwakilan KPP yang memberikan Pelayanan Perpajakan kepada masyarakat pada daerah 

tertentu 

 

17. KSWP  = Konfirmasi Status Wajib Pajak 

Layanan konfirmasi terkait dengan status Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan pada masa 

yang lalu yang sudah diselesaikan 

 

18. KUP  = Ketentuan Umum Perpajakan 

Ketetntuan Umum yang berisi peraturan-peraturan umum perpajakan 

 

19. NJOP   = Nilai Jual Objek Pajak 

Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

 

20. NOP  = Nomor Objek Pajak 

Suatu nomor yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu 

wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional 

 

21. NPPKP  = Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

Nomor identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai 

PKP lewat surat pengukuhan PKP. 

 

22. NPOP   = Nilai Perolehan Objek Pajak 

Suatu nilai untuk perolehan hak atas objek berupa tanah/bangunan dalam konteks penghitungan 

BPHTB 

 

23. NPOPKP  = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi dengan Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). 
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24. NPOPTKP  = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

Jumlah NPOP yang tidak dikenakan pajak BPHTB 

 

25. NPWP  = Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

 

26. OPPT  = Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang 

mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. 

 

27. P3B  = Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 

Perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan 

ganda 

 

28. PBB  = Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan 

sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau 

memperoleh manfaat dari padanya 

 

29. PBB-P2  = Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan. 

 

30. PDRI  = Pajak Dalam Rangka Impor 

Pajak-pajak yang dikenakan atas kegiatan Impor  

 

31. PKP   = Pengusaha Kena Pajak 

Pengusaha yang melakukan transaksi BKP dan JKP yang dikenakan PPN 

 

32. PK   = Pajak Keluaran 

PPN yang dipungut oleh PKP pada waktu penyerahan BKP atau JKP. 

 

33. PM   = Pajak Masukan 

PPN yang dibayar oleh PKP pada waktu pembelian BKP, penerimaan JKP, atau impor BKP. 

 

34. PMK  = Peraturan Menteri Keuangan 

Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

 

35. PP  = Peraturan Pemerintah 

Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

 

36. PPh   = Pajak Penghasilan 

Pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. 
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37. PPN  = Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari 

produsen ke konsumen. 

 

38. PPN KB  = Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar 

Jumlah kekurangan bayar saat PK > PM 

 

39. PPN LB  = Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar 

Jumlah kelebihan bayar saat PM > PK 

 

40. PPN DTP = Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah 

PPN yang terutang atas penyerahan negeri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

yang ditanggung oleh pemerintah 

 

41. PPnBM   = Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah, baik yang 

diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. 

 

42. PTKP  = Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam 

negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus 

dibayar wajib pajak di Indonesia 

 

43. SKB   = Surat Keterangan Bebas 

Dokumen bagi Wajib Pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pihak 

pemotong atau pemungut 

 

44. SKBKB   = Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar 

Surat keputusan pajak BPHTB yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 

jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus 

dibayar. 

 

45. SKBKBT  = Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan 

Surat keputusan pajak BPHTB yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan 

 

46. SKF  = Surat Keterangan Fiskal 

Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak untuk Masa dan Tahun Pajak tertentu. 

 

47. SKP   = Surat Ketetapan Pajak 

Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.  

 

48. SKPIB  = Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga 

Surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. 
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49. SKPKB   = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar 

 

50. SKPKBT   = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan 

 

51. SKPLB   = Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 

pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

 

52. SKPPKP  = Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 

Surat keputusan yang menyatakan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak  

 

53. SKPN   = Surat Ketetapan Pajak Nihil 

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit 

pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. 

 

54. SKT  = Surat Keterangan Terdaftar 

Surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar 

pada KPP tertentu yang berisikan NPWP dan identitas lainnya serta 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

 

55. SKTD  = Surat Keterangan Tidak Dipungut 

Surat keterangan yang diberikan pada pengusaha yang melakukan impor atau penyerahan 

Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan pungutan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

 

56. SP  = Surat Paksa 

Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 

 

57. SP2DK  = Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 

Surat Permintaan untuk menjelaskan data atau keterangan terhadap suatu keadaan Wajib Pajak 

yang diterbitkan oleh KPP 

 

58. SPPKP  = Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

Surat yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena 

Pajak. 

 

59. SPT   = Surat Pemberitahuan 

Surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, 

objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

 

60. SPPT   = Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
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Surat Keputusan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak 

 

61. SPOP   = Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah 

 

62. SKRD  = Surat Ketetapan Retribusi Daerah  

Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

 

63. SKRDLB = Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar 

Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah lebih bayar retribusi yang terutang 

 

64. SSB   = Surat Setoran BPHTB 

Formulir yang digunakan untuk melakukan pembayaran BPHTB.  

 

65. SSP   = Surat Setoran Pajak 

Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan. 

 

66. SSPD  = Surat Setoran Pajak Daerah 

Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Kepala Daerah. 

 

67. ST  = Surat Teguran 

Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk 

melunasi utang pajaknya, 

 

68. STB   = Surat Tagihan BPHTB 

Surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda BPHTB 

 

69. STP   = Surat Tagihan Pajak 

Surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda. 

 

70. STPD  = Surat Tagihan Pajak Daerah 

Surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda pajak daerah 

 

71. STRD  = Surat Tagihan Retribusi Daerah 

Surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda Retribusi Daerah 
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72. STTS  = Surat Tanda Terima Setoran 

Bukti pembayaran PBB yang sah 

 

73. TPT  = Tempat Pelayanan Terpadu 

Suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan 

menggunakan sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan untuk 

memberikan pelayanan perpajakan. 

 

74. USKP  = Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak 

Ujian sertifikasi untuk menjadi konsultan pajak 

 

75. WP   = Wajib Pajak 

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

 

76. ZEE  = Zona Ekonomi Ekslusif 

 Zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah 

negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan 

hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan 

pipa. 

 

77. Pemeriksaan 

Serangkaian kegiatan menghimpun mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

 

78. Penanggung Pajak 

Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

 

79. Daerah Pabean 

Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta 

tempat-tempat tertentu di ZEE.  

 

80. Jurusita Pajak 

Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan 

Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. 

 

81. Penagihan Seketika dan Sekaligus 

Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada Penanggung Pajak tanpa 

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis 

pajak, masa pajak, dan tahun pajak.  
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82. Pencegahan 

Larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah 

NKRI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

83. Penyanderaan 

Pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat 

tertentu. 

 

84. Official Assessment System  

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

 

85. Self Assessment System  

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. 

 

86. Withholding system  

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan 

bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 

 

87. Pemeriksaan Lapangan  

Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, 

tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur jendral pajak. 

 

88. Pajak langsung  

Pajak yang harus dipikull sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpakan 

kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan 

 

89. Pajak tidak langsung  

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak 

pertambahan nilai. 

 

90. Pajak subjektif  

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri 

wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan. 

 

91. Pajak objektif  

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : 

pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 

 

92. Retribusi 

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 
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93. Sengketa Pajak 

Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dapat 

diajukan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 

 

94. Subyek Pajak Luar Negeri 

Subyek Pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, 

yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

95. Masa Pajak  

Jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang 

terhutang. 

 

96. Kredit Pajak  

Jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak 

yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terhutang 

termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri. 

 

97. Surat Tanggapan  

Surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan oleh 

penggugat. 

 

98. Surat Bantahan  

Surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas 

surat uraian Banding atau Surat Tanggapan. 

 

99. Utang Pajak  

Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan 

yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

 

100. Pengampunan Pajak  

Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan 

sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. 

 

101. Tunggakan Pajak  

Jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat 

pokok pajak yang terutang, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak 

yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. 

 

  


