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PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN 

JASA PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU 

BANGUNAN DAN JASA PENGELOLAAN 

GEDUNG (SERVICE CHARGE) 



DASAR HUKUM

UNDANG–UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2015

tentang PPN dan PPnBM

tentang Pelaksanaan Undang-Undang PPN

tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015
tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari 

Pengenaan PPN



RUANG LINGKUP JASA PERSEWAAN TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN 

Pemilik 

Bangunan (PKP)

Tenant

menyerahkan jasa sewa (JKP)

pembayaran + PPN (10% x DPP)

menerbitkan Faktur Pajak*

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Penggantian* berupa

uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta

oleh Pemilik Bangunan karena penyerahan jasa persewaan tanah.

*sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN

Faktur Pajak atas penyerahan jasa persewaan tanah dan/atau

bangunan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*.



RUANG LINGKUP JASA PENGELOLAAN 

GEDUNG (SERVICE CHARGE)

*Penggantian atas service charge termasuk seluruh tagihan atas biaya sehubungan

dengan pemeliharaan dan perawatan atas gedung (biaya pemakaian listrik, air bersih,

dan komponen biaya lainnya) yang ditagihkan secara tidak terpisah kepada tenant

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

adalah Penggantian*
berupa uang termasuk semua

biaya yang diminta atau

seharusnya diminta oleh

Pemilik Bangunan karena

penyerahan jasa pengelolaan

gedung (service charge).

Pemilik Bangunan 

(PKP)

Tenant

Building Manager / 

Pengelola (PKP)

pembayaran + 

PPN jasa sewa

pembayaran + 

PPN service charge*

menyerahkan jasa 

sewa (JKP)
menyerahkan jasa service 

charge (JKP)



PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN LISTRIK DAN 

AIR SEHUBUNGAN DENGAN SERVICE CHARGE

Listrik merupakan BKP strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

(PP Nomor 81 Tahun 2015)

Air bersih yang diserahkan oleh pengusaha dibebaskan dari pengenaan PPN.

(PP Nomor 40 Tahun 2015)

Penyerahan listrik dan air sehubungan dengan penyerahan service charge dapat memperoleh 

fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sepanjang:

LISTRIK

• Listrik memenuhi ketentuan PP-81

• Hanya untuk listrik yang disalurkan ke tenant berdasarkan 

meteran

• biaya pemakaian listrik yang ditagih dan dicatat terpisah 

dengan biaya tagihan lainnya dalam dokumen tagihan

Dalam hal terdapat margin atas tagihan listrik maka margin

tersebut termasuk ke dalam DPP service charge

AIR BERSIH

• Air bersih memenuhi ketentuan PP-40

• Hanya untuk air bersih yang disalurkan ke tenant berdasarkan 

meteran

• biaya pemakaian air bersih yang ditagih dan dicatat terpisah 

dengan biaya tagihan lainnya dalam dokumen tagihan

Dalam hal terdapat margin atas tagihan air bersih maka margin 

tersebut termasuk ke dalam DPP service charge




