
1 Catatan Revaluasi Aktiva Tetap Perusahaan  http://pajaktaxes.blogspot.com/ 

 

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan 
syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak 
dilakukannya penilaian kembali. Perusahaan adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
(BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris 
dan mata uang Dollar Amerika Serikat. 
 
Berikut ini merupakan gabungan [copy paste] dari Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 dan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ./2009 ditambah contoh perhitungan menurut yang saya 
pahami. 
 
Ijin Dari Kanwil Pajak 
Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada 
Direktur Jenderal Pajak. Persetujuan Direktur Jenderal Pajak diperoleh dengan mengajukan permohonan 
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar 
(KPP Domisili), dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak No. PER-12/PJ./2009 [dilampirkan di file ini]. 
 
Bersamaan dengan surat Permohanan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan 
Perpajakan, juga wajib dilampirkan : 
[a.]  Fotokopi surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, 
yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;  
 
[b.]  Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari 
Pemerintah;  
 
[c.]  Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam 
lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ./2009  [dilampirkan di file ini]; dan  
 
d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah 
diaudit akuntan publik. 
 
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan Perusahaan telah memenuhi persyaratan formal dan 
material, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan 
persetujuan. Tetapi jika berdasarkan hasil penelitian, permohonan Perusahaan tidak memenuhi persyaratan 
formal dan/atau material, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan 
keputusan penolakan. 
 
Keputusan persetujuan atau keputusan penolakan wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah tanggal diterimanya permohonan Perusahaan. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 
terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan perselujuan atau keputusan penolakan, 
permohonan Perusahaan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak 
wajib menerbitkan keputusan persetujuan. Keputusan persetujuan wajib diterbitkan paling lama 3 (tiga) han 
kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu.  Artinya wajib diterbitkan pada hari ke 33 (tiga puluh tiga). 
 
 
Aktiva Yang direvaluasi 
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap: 
[a.] seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau 
 
[b.] seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan 
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. 
 
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ./2009 menggolongkan aktiva yang direvaluasi ke 
dalam tiga aktiva, yaitu : 
[1.] bukan bangunan  
Terdiri dari kelompok 1 [masa manfaat 4 tahun], kelompok 2 [masa manfaat 8 tahun], kelompok 3 [masa 
manfaat 16 tahun], dan kelompok 4 [masa manfaat 20 tahun]; 
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[2.] tanah 
 
[3.] bangunan 
Terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Yang dimaksud dengan bangunan tidak 
permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau 
bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 
Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan. 
 
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) 
tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008. 
 
 
Nilai Revaluasi 
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap 
tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai 
atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang 
ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. 
 
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak 
tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai. 
 
 
PPh Revaluasi 
Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiskal semula 
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). 
 
Contoh : nilai buku fiskal sebelum revaluasi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) direvaluasi oleh 
ahli penilai menjadi sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian ada 
selisih lebih revaluasi sebesar Rp.3.500.000.000,00. Atas selisih lebih revaluasi [penilaian kembali] aktiva tetap 
perusahaan ini teruang PPh Final sebesar 10% atau sebesar Rp.350.000.000,00. 
 
 
Pembayaran PPh Revaluasi 
PPh Final sebesar Rp.350.000.000,00 tentu wajib dilunasi! Hanya saja, Perusahaan yang karena kondisi 
keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran dapat dapat mengajukan  
permohonan pembayaran secara angsuran PPh terutang tersebut sampai dengan 12 (dua belas) bulan.  
 
Surat permohonan pembayaran secara angsuran ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah DJP dengan 
menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-
12/PJ./2009 [dilampirkan di file ini] dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib 
menerbitkan keputusan persetujuan (seluruhnya atau sebagian) atau keputusan penolakan pembayaran PPh 
terutang bersamaan dengan penerbitan keputusan persetujuan [tiga puluh hari kerja]. 
 
Apabila jangka waktu 30 hari terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan 
persetujuan atau keputusan penolakan pembayaran PPh secara angsuran, permohonan Perusahaan dianggap 
diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP alas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan 
persetujuan tiga hari kemudian atau hari ke 33.  
 
PPh Final yang terutang atas revaluasi aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib dibayar lunas ke 
Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal 
diterbitkannya keputusan persetujuan atau paling lama pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran 
pembayaran dalam hal Perusahaan memperoleh keputusan persetujuan angsuran. 
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Keterlambatan pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang  terutang dan keterlambatan pelunasan 
Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang secara angsuran  dikenai sanksi administrasi berupa bunga 
2% per bulan. 
 
Penyusutan Aktiva Revaluasi 
Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap 
perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut: 
[a.] Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang 
bersangkutan. 
 
[b.] Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. 
 
[c.] Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun 
pajak tersebut. 
 
Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan [memperoleh persetujuan] berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
[a.] Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai 
pada saat penilaian kembali. 
 
[b.] Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 
disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. 
 
[c.] Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. 
 
Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, 
tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian 
kembali aktiva tetap perusahaan. 
 
 
Penjualan Aktiva Revaluasi 
Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa: 
[a.] Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian 
kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru; atau 
 
[b.] Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh 
persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih 
penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat 
final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku 
pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen). 
 
Contoh : Sebuah bangunan direvaluasi bulan Agustus 2009. Pada bulan Desember 2018 bangunan tersebut 
dijual. Karena bangunan ini dijual belum genap 10 tahun sejak revaluasi maka Perusahaan wajib bayar 
“tambahan PPh”. Tarif tertinggi PPh Badan yang berlaku adalah tarif tertinggi di tahun 2009 [saat revaluasi] 
yaitu 25%. Tarif “tambahan PPh” terutang sebesar 25% - 10% = 15% dikalikan dengan selisih lebih semula. 
Sesuai contoh diatas, selisih lebih revaluasi sebesar Rp.3.500.000.000,00 sehingga tambahan PPh terutang : 
15%  x Rp.3.500.000.000,00 = Rp.525.000.000,00 
 
Tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut wajib dibayar lunas ke Kas Negara paling lama 15 
(lima belas) hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut. Keterlambatan pelunasan 
tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% 
per bulan. 
 
Ketentuan Tambahan PPh diatas tidak berlaku bagi: 
[a.] Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan 
Pemerintah atau keputusan Pengadilan; 
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[b.] Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang 
mendapat persetujuan; atau 
 
[c.] Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat 
diperbaiki lagi. 
 
Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan 
merupakan keuntungan atau kerugian [capital gain/loss]. Untuk menghitung capital gain atau capital loss bisa 
dihitung secara net atau off-set. Tetapi secara fiskal, atas pengalihan aktiva tetap biasa dicatat sebagai berikut : 
1. Keuntungan atau penghasilan adalah nilai penjualan bruto aktiva tetap. 
2. Kerugian atau biaya adalah nilai sisa buku fiskal pada saat bulan penjualan. 
 
 
Selisih Lebih Aktiva Revaluasi 
Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku komersial semula setelah 
dikurangi dengan Pajak Penghasilan harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan 
nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal ........................". 
 
Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari 
kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih 
penilaian kembali secara fiskal, bukan merupakan objek pajak atas dividen. 
 
Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali 
secara komersial, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran 
yang bukan merupakan Objek Pajak diatas, hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara 
komersial. 
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