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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERPAJAKAN
Masalah perpajakan merupakan salah satu masalah yang selalu
up to date dan hampir menjadi perbincangan yang sifatnya konstan, tanpa
dipengaruhi oleh suasana politik maupun ekonomi. Hal ini karena masalah
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tetapi pemahaman kita mengenai masalah ini masih sangat terbatas. Hal ini
SRI BADINI AMIDJOJO, S.H., M.H
disebabkan karena sangat banyaknya aspek-aspek yang diatur dalam
perpajakan serta banyak sekali peraturan yang mengatur tentang perpajakan,
baik pada tingkat undang-undang terlebih lagi pada peraturan pada tingkat
dibawahnya.
Peraturan yang amat banyak dan parsial ini menyulitkan kita
untuk bisa memahami masalah perpajakan secara holistik. Oleh karena itu
dirasa perlu untuk membuat sistematisasi peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan ini untuk membantu memahami bagaimana pengaturan
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perpajakan di Indonesia.
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masalah perpajakan ini serta keterbatasan waktu yang diberikan kepada tim
2003
maka sistematisasi peraturan perpajakan ini hanya akan dibatasi untuk

sementara pada masalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai
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BAB I

penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) juga sulit untuk

PENDAHULUAN

bisa ditingkatkan. Bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, tax
ratio di Indonesia adalah yang paling rendah. 3

A. Latar Belakang
Pajak

merupakan

Tidak maksimalnya penerimaan negara dari sumber pajak ini
potensi

yang

sangat

besar

bagi

dana

disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah adanya penunggakan

pembangunan negara karena sebenarnya negara bisa memperoleh dana dari

pembayaran

pajak untuk APBN sangat besar. Di tahun 2000 saja pengamat ekonomi Dr

penyimpangan penarikan pajak oleh aparat penarik pajak. Hal ini terjadi

Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa bahwa target penerimaan pajak

salah satunya diakibatkan karena masih rendahnya pemahaman hukum dan

dalam RAPBN 2000 sebenarnya bisa ditetapkan di atas Rp 100 trilyun

kesadaran hukum baik masyarakat maupun petugas pajak sendiri.

karena potensinya sangat besar. 1

Rendahnya pemahaman ini antara lain adalah akibat sangat banyaknya

Masih menurut Sri Mulyani, mestinya Dirjen Pajak Depkeu secara
periodik dapat menjelaskan secara transparan kepada masyarakat tentang
administrasi serta cara-cara pengumpulan pajak. Sebenarnya potensi pajak

pajak,

penggelapan

pajak

oleh

wajib

pajak,

serta

peraturan mengenai perpajakan sehingga sangat sulit untuk bisa
memahaminya secara utuh, bahkan terjadi pula interpretasi yang beragam
terhadap peraturan di bidang perpajakan ini.

itu sangat besar tetapi hal ini belum bisa digali secara optimal dimana salah

Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan saat ini telah

satu penyebabnya antara lain adalah tidak transparannya cara kerja Ditjen

mencapai jumlah yang sangat besar, baik yang masih berlaku, yang

Pajak untuk menjelaskan target penerimaan pajak.2 Dengan demikian,

mengalami perubahan maupun yang sudah tidak berlaku lagi. Untuk

kendati potensi penerimaan pajak ini demikian besar namun belum

peraturan setingkat undang-undang saja tercatat sekitar 25 undang-undang.

semuanya bisa direalisasikan, karena itu tax ratio atau perbandingan

Dengan jumlah undang-undang yang sebanyak ini maka peraturan

1

Kompas, Kamis, 27 Januari 2000, Dirjen Pajak: Sulit Meningkatkan "Tax
Ratio"
2
ibid

3

ibid

perundang-undangan di bidang perpajakan yang tingkatanya berada
dibawah undang-undang tentu jauh lebih banyak lagi.

Asas-asas ini sangat diperlukan dalam menyusun sistematisasi
peraturan perundang-undangan ini karena ada kemungkinan perbedaan

Untuk itu sangat diperlukan suatu penyusunan sistematisasi

substansi dari pasal-pasal -atau bahkan saling bertolak belakang- sementara

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ini agar pemahaman

tidak jelas apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sudah dicabut

atas substansi hukum yang mengatur mengenai bidang perpajakan ini

atau belum. Untuk menganalisa perbedaan-perbedaan dari peraturan yang

menjadi lebih jelas. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat

sama-sama berlaku inilah maka asas-asas hukum ini sangat diperlukan.

dengan melihat jumlah peraturan yang demikian banyak maka ada

Selain itu, dengan penyusunan sistematisasi ini maka diharapkan

kemungkinan terjadi perbedaan substansi mengenai beberapa hal, baik yang

akan dapat diketahui keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan

berada pada satu tingkatan -misalnya undang-undang dengan undang-

yang lain atas materi-materi tertentu di bidang perpajakan.

undang- atau pada tingkatan yang berbeda -misalnya undang-undang
dengan peraturan pemerintah. Dengan menggunakan asas-asas hukum
seperti lex superiory derogat lex inferiory (peraturan yang tingkatannya

B. Tujuan

lebih tinggi mengalahkan peraturan yang tingkatannya lebih rendah), lex

Sistematisasi peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk:

posteriory derogat lex priory (peraturan yang baru mengalahkan peraturan

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang

yang lama), atau lex

spesialy derogat lex generaly (peraturan yang

mengatur hal yang khusus mengalahkan yang peraturan yang mengatur hal

perpajakan

2. Memberikan gambaran dan mempermudah pemahaman tentang

yang umum), maka akan dapat diketahui mana peraturan perundang-

peraturan

undangan yang sebenarnya berlaku saat ini bila terdapat perbedaan

khususnya mengenai peristilahan, jenis-jenis, tata cara dan

pengaturan hal-hal mengenai perpajakan dalam peraturan perundang-

sanksi di bidang perpajakan

undangan bidang perpajakan ini.

perundang-undangan

di

bidang

perpajakan,

Bahan hukum yang dipakai dalam penyusunan sistematisasi ini

3. Menjadi salah satu bahan referensi dan bahan masukan bagi
adalah:

penelitian yang lain di bidang perpajakan

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan di Indonesia.

C. Ruang Lingkup
Peraturan perundang-undangan bidang perpajakan meliputi banyak
sekali tingkatan mulai dari Undang-undang sampai dengan Keputusan

b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur buku-buku yang
berkaitan dengan bidang perpajakan

Menteri. Tetapi mengingat waktu dan dana yang sangat terbatas, maka

c. Bahan Hukum Tertier, berupa kamus, baik kamus umum

penyusunan sistematisasi ini hanya di batasi pada penyusunan peraturan

maupun kamus hukum yang akan membantu pemahaman

perundang-undangan

tentang suatu istilah atau konsep hukum yang berkaitan dengan

pada

tingkatan

Undang-undang,

Peraturan

Pemerintah, dan Keputusan Presiden saja, yang meliputi pengaturan:

1. Peristilahan atau difinisi Perpajakan
2. Jenis-jenis Perpajakan
3. Tata Cara Perpajakan
4. Sanksi.

bidang perpajakan.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penyusunan
sistematisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan

2. Pengklasifikasian peraturan perundang-undangan
D. Metodologi
Penulisan Sistematisasi ini merupakan salah satu bentuk penelitian
hukum dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu
menggunakan bahan-bahan hukum berupa literatur buku-buku, jurnal,
majalah dan terutama peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Penyusunan sistematisasi peraturan dengan matriks
4. Analisa Sistematisasi peraturan
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A.1. PAJAK
Apabila kita membicarakan sesuatu hal, maka pertama-tama
yang sering menjadi pertanyaan adalah pengertiannya. Demikian pula

5. Joseph Doy, S.H

ketika membicarakan hukum pajak, kita tidak akan luput dari keinginan

6. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H

untuk mengetahui apa sebenarnya pajak itu. Jika pembicaraan itu mengarah

: 1. Arief Rudianto, S.Ag

: 1. Karno

A. PENGERTIAN PERPAJAKAN

4. Kastami, S.H

2. Srie Hudiati
Pengetik

TINJAUAN UMUM PERPAJAKAN

kepada pengertian mengenai sesuatu hal,biasanya yang kemudian muncul
adalah batasan-batasan atau definisi-definisi.

Dalam kaitannya dengan pajak, ada banyak pengertian yang

pulic saving yang merupakan sumber utama untuk membiaya "public
investment".4

diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Berikut
beberapa diantaranya :
1.

Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH, mengatakan bahwa Pajak adalah

2.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dalam disertasinya yang berjudul

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

"Pajak berdasarkan Azas Gotong Royong", Universitas padjadjaran

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang

Bandung tahun 1964, memberikan definisi mengenai pajak sebagai berikut :

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh

pengeluaran umum. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kata "dapat

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

dipaksakan", artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga

Istilah iuran wajib diharapkan dapat memenuhi ciri bahwa pajak

penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya

dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak,

jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi;

sehingga perlu dihindari penggunaan istilah "paksaan". Apalagi

Akan tetapi, apa yang dikemukakan diatas kemudian

apabila suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-

dikoreksi. Dalam bukunya yang berjudul Pajak dan pembangunan,

undang. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka

tahun 1974, definisi tersebut diubah menjadi : "Pajak adalah

sebagai

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

pelaksanaannya yang lain. Hal tersebut tidak hanya dalam hal pajak

membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"nya digunakan untuk

saja, melainkan juga untuk hal-al yang lain yang dikenal. Cara
tersebut
4

konsekwensinya

terutama

undang-undang

dimaksudkan

untuk

menunjukkan

memaksa.

cara

menurut

Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH, 1974, Pajak dan pembangunan, PT. Eresco
Bandung, hal.8.

pendapatnya kiranya berlebihan apabila khusus mengenai pajak ini

adalah

ditekankan pentingnya paksanaan karena memberi kesan seakan-akan

berhubungan dengan tugas

tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

pemerintahan.5

Beliau memandang suda cukup dengan mengatakan bahwa pajak

Dari definisi Adriani ini terlihat bahwa pajak dianggap sebagai

merupakan "iuran wajib". dengan demikian, tidak perlu diberikan

pengertian yang merupakan species dari sebuah genus berupa

tambahan kata "yang dapat dipaksanakan". Sementara itu, mengenai

pungutan. Dengan demikian, pungutan lingkupnya lebih luas

"kontraprestasi", beliau mempunyai pendapat bahwa justru untuk

daripada pajak sendiri. Di dalam definisi tersebut terlihat bahwa

menyelenggarakan kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak. Dalam

beliau menekankan pada fungsi budgeter (keuangan) dari pajak,

hal ini, pengeluaran-pengeluaran pemerintah diperuntukkan bagi

sementara pajak sebenarnya masih mempunyai fungsi yang lain yang

penyelenggara

juga sangat penting, yakni fungsi mengatur.

bidang

keamanan,

kesejahteraan,

kehakiman,

untuk

membiayai

pengeluaran-pengeluaran
negara

untuk

umum

menyelenggarakan

pembangunan dan hal-hal lain yang merupakan pemberian

Apa yang dikatakan oleh Adriani sebagai "tidak mendapat prestasi

kontraprestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

kembali dari negara" ialah prestasi khusus yang erat hubungannya
dengan pembayaran "iuran". Prestasi dari negara seperti adanya hak

3.

Prof. PJA Adriani. Beliau pernah menjabat sebagai guru besar dalam

untuk menggunakan sarana dan prasarana umum, misalnya jalan,

bidang ilmu Hukum Pajak di Universitas Amsterdam (Belanda), dan

jembatan, perlindungan akan keamanan dan ketertiban dari tentara

Pimpinan International Bureau of Fiscal Documentation di

dan polisi, tentu saja akan diperoleh oleh para pembayar pajak itu.

Amsterdam. menurutnya, pengertian pajak adalah "iuran kepada

Akan tetapi, dalam hal ini mereka memperoleh hal-hal tersebut tidak

negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib

secara individual, dan juga tidak ada hubungannya secara langsung

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat
5

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

PJA Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum
Pajak, PT. Eresco bandung, hal.2.

dengan pembayaran pajak itu. Hal tersebut dapat dibuktikan dari

5.

Santoso Brotodihardjo dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu

adanya kenyataan bahwa mereka tidak ikut membayar pajakpun juga

Hukum Pajak", mengatakan bahwa "Hukum Pajak yang juga disebut

dapat mengenyam kenikmatannya.

Hukum Fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang
meluputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan

4.

Sementara itu, Prof. Dr. Smeets dalam bukunya De Economische

seserorang dan menyerahkannya kembali kepada masyaraakat

Betekenis der Belastingen mengakakan pengertian pajak sebagai

dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari

berikut : "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yangterutang

Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar

melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa

negara

adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang

berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib

individual, maksudnya adalah untuk membiaya pengeluaran

pajak)".7

dan

orang-orang

atau

badan-badan

(hukum)

yang

pemerintah".6
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Smeets tersebut terlihat
menonjolkan adanya fungsi budgeter dari pajak, yakni untuk

Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik adanya beberapa ciri
atau karakteristik dari pajak sebagai berikut :

memasukkan uang ke dalam kas negara. Dalam definisi tersebut,

a.Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan

sebagaimana definisi dari Adriani, ditunjukkan bahwa pajak tidak

pelaksanaannya;

mengenal adanya kontraprestasi individual yang terkait dengan

b.Terhadap pembayaran pajak, tidak ada tegen prestasi yang dapat

pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak.

6

Ibid, hal.4.

ditunjukkan secara langsung;

7

Santoso Brotodihardjo, 1991, op.cit. hal.1

c.Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak

Dalam hal yang termasuk di dalam pungutan (heffing) selain pajak
masih dikenal adanya retribusi dan sumbangan.

daerah;
d.Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaranA.2. RETRIBUSI
pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran
Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan
pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya
antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan
dipergunakan untuk public investment.
kontraprestasi itu bersifat langsung. Dalam hal ini, pembayar retribusi justru
e.Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana
menginginkan adanya jasa timbal secara langsung dari pemerinta. Sebagai
dari rakyat ke kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai
contoh, adalah pembayaran air minum pada PDAM, retribusi listrik, telepon,
fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.
gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi juga dilakukan dengan
mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum, dan untuk
Terlepas dari berbagai pengertian yang bersandarkan dari pendapat
menaatinya yang bersangkutan juga dapat dipakalam retribusi terhadap listrik,
para pakar perpajakan tersebut, sangat disayangkan bahwa tidak ada
misalnya, apabila rakyat selaku pelanggan tidak memenuhi kewajibannya
satu pun difinisi pajak yang tercantum dalam hokum positif di bidang
maka akan ada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan
perpajakan. Padahal sebagai salah satu sector yang melibatkan
seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan untuk sementara, dan
kepentingan publik seharusnya pengertian pajak harus dituangkan
sebagainya.
dalam bentuk undang-undang.
Namun demikian dengan mengacu pada pendapat-pendapat yang
dikemukakan diatas sebagai karakteristik pajak, terutama ditujukan
untuk membedakan dengan pungutan-pungutan lain selain pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ada ciri-ciri tertentu yang melekat
pada retribusi, antara lain :

a.Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang
berlaku umum);

kekeliruan. Sebagai contoh dari sumbangan ini ialah sumbangan terhadap
pemilik sepeda, becak, pedati, dan sebagainya. Termasuk juga kendaraan

b.Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga

bermotor, dimana hasilnya digunakan untuk memperbaiki sarana-sarana yang

masyarakat akan mendapatkan jasa timbal secara langsung yang

berhubungan dengan kelompok angkutan (alat transportasi tertentu). Misalnya,

tertuju pada individu yang membayarnya (individual);

untuk memperbaiki jalur lambat, sarana untuk pemberhentian andong/pedati,

c.Uang hasil retribusi dipergunakan bagi pelayanan umum berkait
dengan retribusi yang bersangkutan;
d.Pelaksanaannya dapat dipaksakan, dimana paksaan itu umumnya

dan sebagainya.
Apabila dikaitkan dengan pajak dan retribusi, maka sumbangan ini
mempunyai beberapa karakteristik tertentu, antara lain :

bermotif ekonomis.
a. Sumbangan dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
A.3. SUMBANGAN
Disamping pajak dan retribusi, sebagai species dari pungutan yang
lain adalah sumbangan. menurut Santoso Brotodihardjo, di dalam sumbangan

dan mengikat umum;
b. Di dalam sumbangan kontraprestasi diperoleh bukan karena
pembayarannya secara individual melainkan secara kelompok;

terdapat pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk prestasi

c. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, tetapi tidak bersifat ekonomis seperti

pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu

halnya dalam retribusi, melainkan bersifat yuridis hanya saja paksaan

tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian

di dalam pajak lebih kuat dibandingkan dengan pada sumbangan.

tertentu saja. Olah karena itu, hanya golongan tertentu dari penduduk ini

Dengan demikian, bagi mereka yang memenuhi syarat untuk

sajalah yang diawjibkan membayar sumbangan ini.8 Sekalipun sumbangan itu

dikenakan sumbangan itu, dan bagi mereka yang tidak mau

mempunyai kemiripan dengan retribusi, tetapi diharapkan tidak menimbulkan

memenuhinya (melanggar) dapat dikenakan akbiat-akibat hukum

8

Ibid, hal. 7

tertentu.

yang disebut-sebut tidak memungut pajak dari rakyatnya, tetapi

B. FUNGSI PAJAK
Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak yakni

kebayakan negara di didunia ini memungut pajak rakyatnya.

fungsi budgeter (anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur)
l. Fungsi anggaran (budgeter)

9

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk menarik dana

digunakan untuk memasukan dana yang sebesar-besarnya ke

dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara, pajak

dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan

mempuyai fungsi yang lain yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini

sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk

pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke

dimasukan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah

arah yang dikendaki pemerintha. Oleh karenanya, fungsi mengatur

yang

kemudian digunakan sebagai penompoang bagi penyelenggaraan

ini

dan aktivitas pemerintahan. Fungsi yang seperti itu kiranya sudah

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana

dikenal sejak lama, bahkan ada yang menyebut sejak jaman

dan keinginan pemerintah. Dengan adnaya fungsi mengatur,

purbakala.9 Seperti kita ketahui bahwa neara Indonesia sejak tahun

kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak

l983 mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana

menguntungkan. Terhdap kegiatn masyarakat yang dipandang

alternatif untuk menggantikan posisi dominan dari minyak dan gas

bersfat negatif, bila fungsi regulerend yang dimaksudkan untuk

bumi, maka sudah barang tentu fungsi budgeter inilah yang

menekan

mengedepan. Bahkan apabila kita menegok ke negara-negara

dipandang, berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai

lain,maka hampir semua negara memasukan dana dari masyarakat

contoh cukai minuman keras. Bila pemasukan dari cukai minuman

antara lain melalui pajak ini. Memang ada negara-negara tertentu

keras sangat sedikit, dan diindikasikan bahwa masyarakat tidak

Chidir Ali, A, SH, l993, Hukum Pajak elementer, PT Eresco, Bandung hal.
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menggunakan

kegiatan

pajak

utnuk

dikedepankan,

dapat

maka

mendorong

pemerintah

dan

justru

lagi banyak mengkonsumsi minuman keras, maka justru ini suatu

keberhasilan, sekalipun dari sisi budgeter tidak menguntungkan.

Apabila suatu kegiatan yang dilakukan oleh

Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara

masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sebagi

pemerintah dengan rakyat, maka kiranya fungsi ini tidak lepas dari

sesuatu yang positif, maka kegiatan itu tentu

fungsi pengendalian (sturen).

akan mendapat dukungan dari pemerintah. Tak
terkecuali melalui kebijakan di bidang paja. Oleh

Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, umumnya oleh fiscus dapat

karena itu, dalam keadaan yang demikian

digunakan dengan dua cara.

pemerintah biasanya memberikan dorongan (tax

a.

Cara umum

incentive)

Cara ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tarif-tarif

pemberian fasilitas perpajakan yang antara lain

pajak yang dimaksdukan untuk mengadakan perubahan-

dapat berupa :

perubahan terhadap tarif yang bersifat umum. Tarif yang

b.



yang

dilakukan

dengan

cara

Pemberian kelonggaran yang berbentuk

merupakan persentase atau jumlah yang dikenakan terhadap

tax holiday (pembebasan pajak) dan

basis pajak (tax base), yang berlaku secara umum dijadikan

keringanan pajak;

instrumen perwujudan fungsi pajak ini. Mengenai macam-



Mengadakan afschrifving (penghapusan);

macam tarif yang ada akan dibicarakan di belakang.



Pemberian pengecualian-pengecualian;

Cara khusus



Pemberian pengurangan-pengurangan;

Pelaksanaan fungsi mengatur dai pajak yang bersifat khusus



Kompensasi-konpensasi

ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat positif

Mengenai cara insentif dengan kompensasi ini,

dan yang bersifat negatif.

misalnya

l)

Bersifat positif

terhadap

kerugian-kerugian

yang

diderita oleh perusahaan, selaku wajib pajak

dapat

dikompensasikan

dengan

pajak

pemerintah yang demikian itu dapat dipandang sebagai

penghasilan uantuk jangka waktu tertentu. Hal

sebuah des incentive tax.

yang demikian untuk mendorong kegaitan
perusahaan-perusahaan agar dapat mengahsilkan

Upaya des incentive tax yang dilakukan oleh pemerintah dapat berfungsi

secara lebih produktif lagi sehingga di masa-

sebagai:

masa berikutnya akan dapat dikenakan pajak.
2).

Bersifat negatif
Merupakan

cara

mengatur

dengan

mencegah

atau

menghalangi

maksud

untuk

perkembagan

atau



Pemberian hambatan-hambatan



Pencegahan

atas

pemakaian

atau

pemasukan


Pemberatan-pemberatan khusus

menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan

Sementara itu, menurut Ma’rie Muhammad fungsi pajak di negara

tertentu. Ini merupakan suatu keinginan dari pemerintah

berkembang seperti di Indonesia adalah:

(fiscus) atau pembuat undang-undang dengan cara

a.

Pajak merupakan alat atau instrumen pemerimaan negara;

mengadakan berbagai peraturann di bidang pajak yang

b.

Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi ;

menghambat

c.

Pajak merupakan alat redistribusi10

dan

memberatkan

masyarakat

yang

menyebabkan tumbuh dan berkembangnya suatu kegiatan
yang justru ingin ditiadakan atau diberantas oleh
C.

LAHIR DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK

pemerintah. Dengan demikian, pajak digunakan untuk
C.1. Terjadinya utang pajak.
mengahalangi

atau

mengerem

terhadap

apa

yang
Ditinjau dari segi hukum, pajak merupakan sebuah

dilakukan oleh masyarakat selaku wajib pajak. Tindakan
perikatan. Akan tetapi perikatan pajak berbeda dengan perikatan
10

Ibid halaman 151

perdata. Dalam perikatan perdata timbulnya perikatan dapat terjadi

undang di dalam Hukum Perdata., perikatan yang timbul karena

karena perjanjian dan dapat terjadi pula karena undang-undang,

udnang-undang dapat dibedakan menjadi dua. Di sana disebutkan

sedangkan perikatan pajak adalah perikatan yang timbul karena

:”Perikatan- perikatan yang dilahirkan demi undang-undang,

undang-undang. Perikatan perdata dilingkupi oleh suasana hukum

timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai

privat yang mengatur hubungan-hubungan hukum dari subyek-

akibat perbuatan orang”. Subekti menatakan bahwa yang dimaksud

subyek yang sederajat, sedangkan perikatan pajak dilingkupi oleh

perikatan-perikatan yang lahir dariundang-undang saja ialah

huku publik di mana salah satu pihaknya adalah negara yang

perikatan-perikatan yang timbul karena hubugnan kekeluargaan.

mempunyai kewenangan untuk memaksa. Hal yang penting untuk

Sedangkan perikaan yang lahir dari undang-undang karena

diperhatikan dalam kaitan ini antara lain mengenai saat timbulnya

perbuatan dapat dibedakan lagi menjadi dua yakni yang

utang pajak itu sendiri.

diperbolehkan dan yang melanggar hukum12.

Menurut Rochmat Sumitro, utang pajak adalah utang yang

Utang pajak menurut ajaran material timbul dengan sendirinya

timbulnya secara khsusu karena negara (kreditur) terikta dan tidak

karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus

dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya,

dipenuhi syarat subyek dan syarat obyek “Dengan sendirinya”

seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utnag pajak

artinya bhawa untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan

lahir karena undang-undang11

campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat

Mengenai cara dan saat lahirnya utang pajak dikenal adanya dua

yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi13. Sedangkan

ajaran

menurut ajaran formal utang pajak timbul karena undang-undang

yakni

ajaran

formal

dan

ajaran

material.

Untuk

membicarakan hal ini, kiranya akan lebih mudah apabila terlebih
dahulu dibicarakan lahirnya perikatan yang lahir karena undang12
11

Rochmat Soemitro, l99l, Asas dan Dasar Perpajakan 2, PT Eresco
Bandung halaman 2

Subekti, l984,Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Internusa, Jakarta hal.132
dst
13
Rochmat Soemitro, l99l, op.cit. hal. 3

pada saat dikeluarkan surat Ketetapan Pajak14 oleh Direktur

seseorang akan dikenai pajak atau tidak, dan berapa besarnya, itu

Jenderal Pajak. Dalam hal ini lahirnya utang pajak menurut ajaran

semua ditentukan oleh kondisi obyek pajak pada tanggal l Januari

formal terjadi karena undang-udnang sebagai akibat perbutan

tahun pajak yang bersangkutan. Perubahan-perubahan yang terjadi

manusia, yakni perbuatan dari aparatur pajak untuk mengeluarkan

setelah tanggal l Januari terhadap obyek pajak yang bersangkutan

Surat Ketetapan Pajak. Jadi selama belum ada Surat Ketetapan

tentunya tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak untuk tahun

Pajak

maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan

pajak yang bersangkutan dan apabila perubahan itu terjadi setelah

penagihan walaupun syarat subyek dan syarat obyek telah dipenuhi

tanggal l januari terhadap obyek pajak yang bersangkutan tentunya

bersamaan. Dengen demikian, berdasr ajaran formal lebih mudah

tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak untuk tahun pajak yang

bagi wajb pajak untuk mengetahui kapan ia mempunyaiutang

bersangkutan dan apabila perubahan itu terjadi baru akan

pajak, karena selama belum ada surat Ketetapan Pajak, maka

diperhatikan untuk tahun pajak berikutnya yakni pada tanggal l

bleum ada utang pajak yang harus mereka bayar.

Januari tahun berikutnya. Apabila mengikuti ajaran maretial, maka

Di dalam Pajak Bumi dan Bangunan misalnya menurut ketentuan

dengan demikian timbulnya utang pajak adalah tanggal l Januari

Pasal 8 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Tentang Pajak Bumi

tersebut, yakni padaa saat syarat subyek dan syarat obyek sudah

dan Bangunan, Tahun Pajak yang digunakan adalah jangka waktu

dipenuhi. Akan tetapi perlu diingat bahwa di dalam pasal ll UU

satu tahun takwim (kalender masehi), di mana untuk saat yang

Tentang Pajak Bumi dan Bangungan ditentukan bahwa pajak yang

menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan obyek

terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak

pajak pada tanggal l Januari. Dari ketentuan tersebut maka apakah

diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau satu bulan
sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

14

Pengertian Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini tidak sama persis
dengan pengertian di dalam Undang-undang yang di dalamnya terkandung
sanksi, melainkan di sini esensi dari Surat Ketetapan Pajak adalah campur
tangan pemerintah untuk menetapkan utang pajak, oleh karenanya dapat
berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rochmat
berpendapat

Soemitro

bahwa untuk Pajak Bumi dan Bangunan lebih

condong untuk ditetapkan ajaran formal. Dengan demikian selama

timbulnya utang pajak. Apabila setelah lewat waktu tertentu,

belum ada surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat

sebagai periode/masa pembayarn pajak ternyata tidak dilakukan

Ketetapan Pajak, maka tidak mungkin ada penagihan dan utang

pembayaran maka akan dilakukan penagihan oleh kantor inspeksi

pajak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Keputusan

pajak. Jika pajak terlambat dibayar atau tidak dibayar pada

Administrasi yang berwujud itu dapat dikatakan bahwa Keputusan

waktunya maka pembayaran yang terlambat dilakukan dikenakan

Administrasi yang terwujud dalam SPPT maupun SKP itulah

denda administrasi yang dihitung setiap bulan. Keterlambatan

menimbulkan kewajiban pajak.

pembayaran pajak dan masa pembayaran utang pajak umumnya
juga dihitung dari saat timbulnya utang pajak.

C.2.

Urgensi lahirnya utang pajak

Sebagai salah satu hak dari wajib pajak berkaitan dengan

Mengenai pentingnya menentukan saat timbulnya utang pajak,

perikatan pajak adalah dimungkinkannya untuk mengajukan

Rochmat Soemitro menyebut adanya beberapa hal yaitu 15

keberatan. Keberatan itu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu

1). Pembayaran/penagihan

tiga bulan sejak diterimanya Surat Keterangan Pajak atau suaat

2) Pemasukan surat keberatan

terutangnya pajak menurut ajaran formal. Dengan demikian, kapan

3) Penentuan bermula dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa

pajak itu mulai terutang sangat berguna bagi penentuan apakah

4) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan surat Ketetapan Pajak

keberatan masih boleh diajukan atu sudah lewat dari masa yang

Tambahan

ditentukan. Bagi wjaib pajak apabila akan mengajukan keberatan
dapat menghitung sendiri waktunya..

15

5

Pada umumnya Undang-undang menntukan adanya pembayaran

Di dalam hal pajak utang apjak tidak berlaku untuk

pajak dan penagihanapjak yang waktunya dihitung dari sat

selama-lamanya melainkan dikenal adanya daluwarsa. Penentuan

Rochmat Soemitro, l991, Asas dan Dasar Perpajakan 2 Loc.cit hal. 4 dan

waktu daluwarsa itu umumnya dihitung sejak saat terutangnya

pajak atau berakhirnya masa pajak. Dengan demikian saat

perdata, sebagian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan

terutangnya pajak juga penting untuk menentukan apakah suatu

pajak. Hal-hal yang dapat mengakibatkan hapusnya perikatan

utang pajak sudah daluwarsa atau belum, negara masih mempunyai

perdata menurut Pasal 1381 KUHPerdata adalah:

keweangnan untuk menagih pajak atau tidak, dan sebagainya.

l).

Pembayaran;

Rochmat Soemitro menyebutkan bahw Surat Ketetapan Pajak atau

2).

Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipian;

Surat Ketetapan Pajak Tambahan hanya dapat diterbitkan dalam

3).

Pembaharuan utang;

jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya Pajak16. Setelah

4).

Kompensasi utang;

Pembaharuan Perpajakan Nasional II, istilah Surat Ketetapan Pajak

5).

Pencampuran Utang;

Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

6).

Pembebasan utang;

Tambahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal l huruf k dan I

7).

Musnahnya barang yang terutang;

dari Undang-undang Nomor 9 Tahun l994 Tentang Perubahan atas

8).

Pembatalan, atau batal demi hukum;

Undang-undang Nomor 6 Tahun l983 tentang Ketentuan Umum

9).

Dipenuhi syarat batal;

dan Tata Cara Perpajakan (KUTAP), dan jangka waktunya juga

10).

Daluwarsa

diubah menjadi l0 tahun (Pasal 13 UU Nomor 9 Tahun l994).
Pembayaran lunas terhadap suatu utang pada umumnya dapat
C.3. Hapusnya Utang Pajak.

menghapuskan utang. Hal yang seperti itu juga berlaku dalam

Di dalam Hukum Perdata mengenai hapusnya perikatan diatur di

perikatan pajak. Apabila terhadap utang pajak dibayar lunas, maka

dalam pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

akan menjadi hapuslah utang pajak terebut. Mereka yang

(KUHPerdata). Apa yang dapat menyebabkan hapusnya perikatan

diwajibkan untuk membayar pajak adalah wajib pajak, yakni
subyek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

16

Ibid

Menurut Rochmat Soemitro, pembayaran pajak yang dilakuakn

pajak lain, maupun diguankan untuk diperhitungkan dengan utang

oleh pihak ke-3 juga dimungkinkan. Hal tersebut dengan

pajak sejenis untuk tahun pajak yang berbeda (Pasal ll ayat (l) UU

menggunakan dasar secara analogis ketentuan Pasal 1382

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

KUHPerdata yang antara lain menyatakan bahwa perikatan dapat

Peniadaan utang, dalam perikatan perdata dapat dilakukan oleh

dilaksanakan juga oleh orang ke-3 yang tidak berkepentingan

kreditur terhadap utang debitur dengan alasan-alasan tertentu yang

asalkan orang ketiga itu bertindak atas nama wajib pajak (bahkan

dikehendaki kreditur. Dalam hal utang pajak, peniadaan utang

tidak perlu persetujuan atau surat kuasa dari wajib pajak karena

hanya dapat dilakukan dengan adanya keputusan administrasi di

akan menguntungkan wajib pajak/tidak merugikan) dengan

bidang pajak. Penyebab peniadaan utang pajakpun juga tidak

maksud untuk membebaskan wajib pajak dari periaktan pajak.17.

seperti dalam perikatan perdata. Peniadaan utang pajak dapat juga

Di dalam pajak juga dikenal adanya kompensasi. Aapbila ternyata

tidak seperti dalam perikatan perdata. Peniadaan utang pajak dapat

terjadi kelebihan pembayaran pajak, misalnya, yang dapat

terjadi misalnya karena sawah yang menjadi obyek pajak terkena

diwebabkan oleh berbagai hal seperti perubahan peraturan, adanya

banjir sehingga hanyut peneetapan pajak tidak benar dan

pemberian pengurangan, kekeliruan pembayaran, dan sebagainya

sebagainya ini hanya diapat dilakukan dengan adanya surat

maka kelebihan pembayaran pajak itu menjadi hak wajib pajak.

keputusan.

Dalam hal yang demikian, kelebihan pembayran pajak itu dapat

Dalam perikatan pajak musnahnya barang sebagai obyek pajak di

direstitusikan kepada wajib pajak, dikompensasikan dengan utan

luar

gpajak utnuk tahun pajak berikutnya ataupun disumbangkan

menghapuskan utang pajak. Pajak yang

keapda negara. Konpensasi tersebut dapat dialkukan dengan

dihapuskan dengan adanya Surat Keputusan dari Direktur Jenderal

memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak itu dengan utang

Pajak. Dalam perikatan pajak juga tidak dikenal adanya perikatan

kemampuan

wjaib

pajak,

tidak

dengan

sendirinya

terutang hanya dapat

yang batal demi hukum, tapi harus ada pembatalan. Kesalahan tulis
17

Ibid halaman 51

atau kesalahan hitung di dalam surat Ketetapan Pajakyang

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang

bersangkutan tidak batal dengan sendirinya melainkan dapat

bersangkutan.”

dibatalkan dan diganti dengan yang baru dan benar 18.

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dianut

Perikatan pajakjuga dapat hapus karena adanya daluwarsa.Dalam

di dalam udnang-undang itu adalah daluwarsa yang berdaya laku

hal pajak dikenal adanya daluwarsa yang lemah, yakni dengan

lemah, yuakni lampaunya waktu hanya menghapuskan adanya

lampaunya wkatu yang ditentukan maka mengakibatkan hapusnya

kewenangan untuk menagih pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

kewenangan untuk menagih pajak, sedangkan hak untuk
mengenakan pajak tidak pernah daluwarsa. Di samping itu dikenal
D. PENGELOMPOKAN PAJAK
daluwarsa yang kuat yakni daluwarsa yang mengakibatkan
Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dengan
hilangnya kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak untuk
mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi
mengenakan Surat Ketatapan Pajak maupun hak untuk penagihan
administratif juridis, dari segi titik tolak pungutannya, berdasarkan
pajak dengan Surat Paksa19. Mengenai daluwarsa ini di dalam
sifatnya, dan berdasarkan kewenangan pemungutannya.
Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dapat dilihat dalam Pasal 22, di mana ayat (l) dari pasal
D.1. Dari segi administratif yuridis.
tersebut menyebutkan sebagai berikut :
Penggolongan pajak dari sisi ini akan menghasilkan apa yang sering
“Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
dikenal dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. kedua jenis
kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu
pajak tersebut masih dapat dibagi lagi ke dalam dua segi yang lain, yaitu
sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau
dari segi yuridis dan ekonomis.
a).Segi Yuridis
18
19

Ibid halam 59
Ibid

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila

tidak terjadi penyerahan barang/jasa Kena Pajak, maka juga

dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-

tidak dikenakan pajak.

ulang,

tidak

hanya

satu

kali

dipungut

saja,

dengan

menggunakan penetapan sebagai dasarnya dan kohir. Sebagai

b).Segi ekonomis.

contoh, Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan ini

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila

dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak,

beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. jadi,

dimana pemungutannya digunakan penetapan dalam SPT.

dalam hal ini antara pihak yang dikenai kewajiban atau

Sedangkan pajak tidak langsung dipungut secara insidental

ditetapkan untuk membayar pajak dengan pihak yang benar-

(tidak berulang-ulang) dan tidak menggunakan kohir.Jadi pajak

benar memikul beban pajak merupakan pihak yang sama.

tidak langsung hanya dipungut sesekatu ketika terpenuhi

Sebagai contoh, dalam pajak penghasilan, mereka yang menjadi

tatbestand seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-

wajib pajak adalah mereka yang juga benar-benar menjadi

undang. Contoh Pajak Tidak langsung adalah Bea materai atau

membayar pajak atau memikul beban pajak. Sedangkan pajak

juga Pajak Pertambahan Nilai atas barangdan Jasa. Dalam Bea

tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana pihak wajib

materai, pengenaan pajak itu hanya dikenakan terhadap

pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain.

dokumen. Ketika seseortang membuat dokumen itu, ia akan

Atau, dengan kata lain, antara mereka yang menjadi wajib

dikenai pajak, sehingga apabila tidak dibuat dokumen terhadap

pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak itu

sebuah perjanjian perdata misalnya, maka juga tidak dikenakan

merupakan pihak yang berbeda. Sebagai contoh, untuk jenis

pajak. demikian pula dengan pajak Pertambahan Nilai, dimana

pajak ini, dalam Pajak Pertambahan Nilai, pajak ini dikenakan

pajak dikenakan apabila terjadi penyerahan barang kena pajak

terhadap pengusaha kena pajak, yakni pengusaha yang dalam

dan/atau Jasa kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila

lingkungan kerjanya menyerahkan barang dan/atau barang kena

pajak. Dalam al ini yang menjadi wajib pajak adalah Pengusaha

penyerahan barang kena pajak dari pengusaha kena pajak itu

kena Pajak itu sendiri, sedangkan yang benar-benar memikul

bertindak sebagai penanggung pajak, karena ketika ia menerima

beban pajaknya adalah konsumen yang membeli atau

penyerahan barang atau jasa, maka disamping membayar harga

mengkonsumsi barang dan/atau jasa dari Pengusaha yang

juga ia membayar pajak yang kemudian dikreditkan pengusaha

bersangkutan. Dengan demikian, Pengusaha Kena Pajak

kena pajak dikreditkan.Sementara konsumen itu sendiri sebagai

mengeser/ mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain,

distinataris yang

sehingga dalam hal ini ada beberapa pihak. Pertama, adalah

demikianlah yang dituju oleh pembuat undang-undang.

memikul

beban pajak dan memang

mereka yang menjadi penanggung jawab pajak (wajib pajak),
yakni orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi

D.2. Berdasarkan titik tolak pungutannya.

pajak apabila padanya terdapat faktor-faktor atau kejadian-

Pembayaran pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini

kejadian yang menimbulkan sebab (menurut undang-undang)

akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subyektif dan pajak

untuk dikenakan pajak. Kedua, adalah penanggung pajak, yakni

obyektif.

orang yang dalam faktanya (dalam arti ekonomis) memikul

a).Pajak Subyektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkap pada

dulu beban pajaknya. Kemudian yang ketiga adalah mereka

diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subyektif

yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang (belasting

dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-

destinataris), yang juga dinamakan pemikul pajak, yakni orang

syarat obyeknya. Jadi, yang diperhatikan pertama kali adalah

yang menurut maksud menurut undang-undang harus dibebani

subyeknya (orang atau badan) baru kemudian dicari obyeknya. Di

pajak. Dalam contoh diatas, Pengusaha kena pajak yang

dalam Pajak Penghasilan misalnya, di dalam Undang-undang

menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak bertindak

Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

sebagai penanggung jawa pajak. Mereka yang menerima

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

ditentukan :dalam Pasal 2 ayat(1)Yang menjadi subyek pajak

bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subyek itu

adalah :

sendiri berada di indonesia atau tidak. Sebagai contoh, dapat dilihat

a.Orang pribadi;

dalam Pajak Penghasilan (PPh). Di Dalam Pajak Penghasilan

b.Warisan

yang

belum

terbagi

sebagai

satu

kesatuan,

menggantikan yang berhak;

dikenakan juga terhadap mereka yang berada atau berkedudukan di
luar Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi,
yang digunakan sebagai titik pangkalnya adalah penghasilan

c.Badan;

(obyek) yang diperoleh di indonesia, baru kemudian dicari

d.bentuk usaha tetap.

subyeknya yang akan dinekai pajak. Contoh lain, adalah pajak

Dengan demikian terlihat jelas siapa saja yang

Bumi dan bangunan, dimana yang pertama kali ditentukan adalah

diketegorikan sebagai subyek pajak, dan setelah mereka ini

obyeknya (bumi dan bangunan) baru kemudian dicari siapa yang

memenuhi syarat sebagai subyek baru kemudian dilihat apakah

menjadi subyek pajaknya.

mereka mempunyai/memperoleh penghasilan yang memenuhi
D.3. Berdasarkan Sifatnya
syarat untuk dikenai pajak.
Pembagian pajak dengan mendasarkan sifatnya ini akan memunculkan
b).Pajak Obyektif, yaitu pajak yang mengenaannya berpangkal pada

apa yang disebut sebagai pajak yang bersifat pribadi (persoonlijk) dan

obyek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus

pajak kebendaan (zakelijk). Pembagian yang seperti itu kurang disetujui

dicari subyeknya. jadi, yang pertama-tama dilihat adalah obyeknya

oleh Prof.PJA Adriani dan Prof. Smets sebagai nama lain pajak subyektif

yang selain benda dapat pula berupa keadaan, peristiwa atau

dan obyektif, karena istilah pajak zakelijk dapat disalahartikan dan

perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar,

ditafsirkan seolah-olah dalam menetapkan pajak ini tidak diindahkan sama

kemudian baru dicari subyeknya (orang atau badan) yang

sekali pribadi seseorang wajib pajak. Padahal dalam banyak hal, keadaan

Sebagai contoh adalah Bea Materai.Dalam pajak jenis ini, siapapun

wajib pajak mempengaruhinya, walaupun bersifat sekunder.20

wajib pajaknya atau dalam keadaan bagaimana pun wajib pajaknya,

a).Pajak yang bersifat pribadi (persoonlijk), yakni pajak yang di dalam

maka akan dikenai pajak secara sama. Akan tetap, ada pula pajak

penetapannya memperhatikan keadaan dari diri serta keluarga wajib

yang umumnya dikategorikan sebagai pajak kebendaan yang dalam

paja. Dalam menetapkan besarnya utang pajak, keadaan dan

hal-hal tertentu masih memperhatikan keadaan wajib pajaknya.

kemampuan wajib pajak diperhatikan. Misalnya, status wajib pajak

Sebagai contoh adalah Pajak Bumi dan bangunan (PBB). Pajak

kawin/belum, berapa tanggungannya, dan sebagainya sehingga

Bumi dan bangunan ini umumnya dimasukkan dalampajak yang

kemampuan bayar (ability to pay) dari wajib pajak itu diperhatikan,

bersifat kebendaan karena memang secara umum pengenaan

atau seringkali disebut dengan daya pikul wajib pajak itu sendiri.

pajaknya dengan melihat kondisi obyektif dari obyek pajak dengan

Ukuran-ukuran untuk menetapkan kemampuan bayar ataupun daya

tyidak melihat keadaan wajib pajak. Akan tetapi, dalam hal-al

pikul itu harus jelas, apakah sekadar dari jumlah penghasilan,

tertentu, misalnya wajib pajaknya merupakan seseorang pensiunan

jumlah tanggungan, status kawin belum, dan sebagainya. Mengenai

yang semata-mata hidup dari uang pensiunan itu, dapat mengajukan

hal ini akan dibicarakan dalam pembicaraan mengenai asas

permohonan pengurangan pajak. Demikian pula apabila terjadi

pembagian beban pajak. Contoh dari pajak yang bersifat pribadi ini

bencana alam.

dapat dilihat dalam Pajak Penghasilan.
D.4 . Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya
b). Pajak yang bersifat kebendaan (zakelijk), adalah pajak yang dipungut

20

tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang

Dengan mendasarkan kepada kewenangan pemungutannya, maka pajak

bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung.

dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah

Santoso Brotodihardjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, hal.90.

pusah (pajak pusat), dan pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah
(pajak daerah).

2.Jenis Pajak Kabuaten/Kota terdiri dari :
a.Pajak Hotel;

a). Pajak Pusat, pajak yang kewenanganpemungutannya berada pada
Pemerintah Pusat. Yang tergolong pada jenis pajak ini antara
lain, Pajak Penghasilan (PPh.), Pajak Pertambahan Nilai atas
barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan AStas Barang Mewah
(PPnBM), Bea Materai dan Cukai.
b). Jaka Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya
berada pada pemerintah daerah, baik pada Pemerintah Daerah

b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C;
g.Pajak Parkir,

Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II. Dalam
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam pasal 2 bahwa;
1.Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :
a.Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan diatas Air;
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
Atas Air;
c.Pajak bahan Bakar Kendaraan Bwermotor;
d.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan.

Disamping jenis-jenis pajak yang telah disebutkan diatas, masih
dimungkinkan adanya pihak Kabupaten/Kota yang lain asalkan memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya yang bersifat
pajak (bukan retribusi), obyek pajaknya bukan menjadi obyek pajak
propinsi, dan sebagainya. Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18
tahun 1997 dulu dikenal adanya banyak pajak daerah, seperti pajak radio,
pajak bangsa sing, pajak pemotongan hewan, pajak rumah tangga, dan
sebagainya yang jenisnya begitu banyak. Perlu diingat, nahwa disamping
pajak daerah, juga dikenal apa yang dinamakan sebagai retribusi daerah

yang dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yakni : (1) retribusi jasa umum, (2)
retribusi jasa usaha, dan (3) retribusi perizinan tertentu.

B. Hukum Pajak Formal
Yang dimaksud dengan Hukum Pajak Formal adalah serangkaian norma
yang mengatur mengenai cara untuk menjelmakan Hukum Pajak Material

Selain pembagian pajak seperti disebutkan di atas, Hukum Pajak dapat

menjadi suatu kenyataan. Hukum Pajak Formal ini bersifat mengabdi

dibedakan pula menjadi 2 Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak

kepada Hukum Pajak Material, artinya keberadaan Hukum Pajak Formal

Formal.

menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya

A. Hukum Pajak Material memuat norma-norma yang menerangkan mengenai

Hukum Pajak Material. Agar Hukum Pajak Material dapat berlaku efektif,
maka Hukum Pajak Formal ini harus ada. Hukum Pajak Formal antara

:
1. Keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang
harus dikenai pajak (obyek pajak) atau disebut juga tatbestand.
2.Siapa-siapa yang harus dikenai pajak (subyek pajak/wajib pajak); dan
3.Berapa besarnya pajak.

lain mengatur mengenai :
1.Daftar obyek pajak dan wajib pajak;
2.Pemungutan Pajak;
3.Penyetoran pajak;
4.Pengajuan keberatan;

Disamping itu termasuk di dalamnya :
1. Peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda;
2. Peraturan-peraturan yang memuat hukuman-hukuman terhadap

5.Permohonan banding;
6.Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran, dan lain
sebagainya.

ketentuan perpajakan;
3. Peraturan-peraturan tentang tata cara pembebasan dan pengembalian
pajak;
4. Peraturan-peraturan tentang hak mendahului dari fiscus.

Pengaturan Hukum Pajak Material dan Formal ini mengalami
perubahan semenjak adanya Perubahan Perpajakan nasional (tax reform) I,
dimana sebelumnya pengaturan antara Hukum Pajak Material dan Formal

dijadikan satu. Jadi, di dalam setiap Undang-undang Perpajakan di dalamnya

Formal itu hanya bersifat ketentuan umum, dimana dalam undang-undang

sudah termuat baik Hukum Pajak Material maupun Hukum Pajak Formal. Hal

pajak material juga disisipkan ketentuan hukum pajak formal tertentu yang

itu dapat dilihat misalnya dalam Ordonansi Pajak Pendapatan (PPd) 1944,

merupakan ketentuan khusus. Hal seperti itu dapat dilihat misalnya dalam

Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925, dan sebagainya. Setelah adanya

Undang-undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan juga dalam Undang-

pembaharuan perpajakan nasional tahun 1983, maka hanya ada satu Hukum

undang Tentang Bea Materai.

Pajak Formal yang digunakan untuk serangkatan Hukum Pajak material.
Cara pengaturan seperti diatas memiliki kelebihan dan kekurangan

Yang termasuk dalam ketentuan hukum pajak material (untuk pajak

tertentu. Pengaturan dengan cara lama, dimana setiap undang-undang maupun

pusat), antara lain meliputi :

hukum pajak formal mempunyai kelebihan lebih memungkinkan bagi

1.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

ketentuan Hukum Pajak Formal untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991,

Hukum Pajak materialnya. Itu terjadi karena yang dilaya oleh hukum pajak

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan terakhir dengan Undangh-

formal hanya satu. Akan tetapi, cara pengaturan seperti ini tampaknya juga

undang Nomor 17 Tahun 2000.

mengandung kelemahan, terutama bagi wajib pajak, karena akan mempersulit

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas

dalam mempelajari dan memahami ketentyuan pajak yang begitu banyak dan

Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

beragam. Sedangkan cara pengaturan seperti yang ada sekarang, dimana satu

(PPNBM), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11

Hukum Pajak Formal digunakan bagi serangkaian hukum pajak material

tahun 1994, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

mempunyai kelebihan tertentu, yakni lebih sederhana dan memudahkan untuk

3.Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

dipelajari dan dipahami, tetapi mengandung kelemahan pula, yakni sulit untuk

(PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12

menyesuaikan dengan Hukum Pajak material yang banyak dan mempunyai

Tahun 1994.

karakteristik yang beragam. OLeh karena itu, yang terjadi adalah Hukum Pajak

4.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

penghasilan atau memiliki bumi atau bangunan yang memenuhi
Sementara itu, yang merupakan ketentuan Hukum Pajak Formal

syarat untuk dikenakan pajak, dan sebagainya. jadi, wajib pajak itu

adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu

Tata Cara Perpajakan (KUTAP), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.

undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000.

Dengan demikian, dapat diketakan bahwa subyek pajak itu
belum tentu wajib pajak bila tidak memenuhi syarat obyektif,
sedangkan wajib pajak dengan sendirinya termasuk subyek pajak.

E. JENIS-JENIS PAJAK

Subyek pajak/ wajib pajak menurut tempatnya dapat dibedakan
menjadi subyek pajak/ wajib pajak dalam negeri dan luar negeri.

E.1. Pajak Penghasilan
a. Subyek Pajak

Subyek pajak/wajib pajak dalam negeri adalah subyek pajak/wajib

Yang dimaksud dengan subyek pajak adalah mereka (orang atau

pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan, atau berdomisili di

badan) yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat

dalam negeri; sedangkan subyek pajak/wajib pajak luar negreri

pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh

adalah subyek pajak/wajib pajak yang bertempat tinggal, berdomisili

undang-undang. Sebagai contoh, mereka yang tinggal di Indonesia,

atau berkedudukan di luar negeri, tetapi memiliki obyek pajak di

kedudukannya di Indonesia, didirikan di Indonesia, berdomisili dan

dalam negeri.

mempunuai keinginan menetap di Indonesia, dan sebagainya. Ia

Di samping itu, untuk adanya pajak tentu harus ada

belum mengarah ke obyek pajak, artinya ia mempunyai potensi untuk

obyeknya, yakni sasaran yang akan dikenai pajak, atau sering disebut

dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, wajib

sebagai tatbestand. Tatbestand adalah keadaan, peristiwa atau

pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat

perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai

subyektif, juga harus memenuhi syarat obyektif, misalnya memiliki

pajak. Keadaan, misalnya seseorang yang memiliki kendaraan

bermotor, maka kepadanya dapat dikenai Pajak kendaraan Bermotor,

Tidak selamanya seseorang atau badan menjadi subyek pajak,

seseorang yang mempunyai penghasilan dalam jumlah tertentu akan

karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Bagi seseorang

dikenakan pajak penghasilan, dan sebagainya. Peristiwa, misalnya

suatu saat ia akan meninggal dunia dan bagi badan suatu saat akan

seseorang yang meninggal dunia, maka untuk peristiwanya akan

berhenti/bubar. Oleh karena itu, eksistensi subyek pajak tersebut

dikenakan bea pewarisan. Perbuatan, misalnya dalam pembuatan

menjadi penentu saat mulai dan berakhirnya subyek pajak.

perjanjian perdata dimana terhadap perjanjian itu dibuatkan
dokumen, maka terhadapnya akan dikenakan bea materai.
Untuk adanya pajak, terkadang diperlukan adanya surat
ketetapan pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini merupakan surat
keputusan yang isinya berisi penetapan utang pajak yang harus

Untuk subyek pajak dalam negeri saat berakhirnya kewajibankewajiban pajak subyektif adalah :
1.Orang Pribadi
Orang pribadi berakhir menjadi subyek pajak dalam negeri pada
saat :

dibaway oleh wajib seseorang atau suatu badan. Wujudnya dapat

a.Orang tersebut meninggal dunia;

bermacam-macam, misalnya dalam Pajak Bumi dan bangunan

b.Orang tersebut meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

dikenal dengan istilah (SPPT (Surat Pemberitahuan Bapaj Terutang)

2.Badan dan bentuk Usaha tetap

dan Surat Ketetapan Pajak, dalam Pajak Penghasilan dikenal SPT

Suatu badan dan bentuk usaha tetap berakhir menjadi subyek

(Surat Pemberitahuan), dan sebagainya.Akan tetapi, tidak semua

pajak, dalam negeri pada saat :

pajak memerlukan surat ketetapan ini. Pajak-pajak tidak langsung

a.Setelah badan tersebut melakukan penyelesaian likuidasi;

seperti bea materai, tidak memerlukan adanya Surat Ketetapan Pajak.

b.Bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada dan melakukan
kegiatan usaha di Indonesia.

b.Berakhirnya Subyek Pajak

3.Warisan Belum Terbagi

Untuk warisan yang berlum terbagi berakhir menjadi subyek pajak

2.Pejabat-pejabat

perwakilan

organisasi

Internasional

yang

dalam negeri pada saat warisan tersebut dibagikan kepada para ahli

ditentukan oleh menteri keuangan. Organisasi Internasional

waris.

tersebut berupa :
Sedangkan untuk subyek pajak luar negeri saat berakhirnya

kewajiban-kewajiban pajak subyektif pada saat mereka tidak
menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

A.Badan-badan Internasional dari PBB :
1).United Nation Development Programme (UNDP) :
a.ILO:International Labour Organization;
b.UNESCO:United Nation Education, Scientific and

c. Pengecualian Sebagai Subyek Pajak

Cultural Organization;

Tidak semua orang atau badan yang berada atau bertempat

c.FAO:Food Agriculture Organization;

kedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia akan menjadi subyek

d.ICAO:International Civil Aviation Organization;

pajak PPh. Dalam UU PPh 1984 pasal 3 menetapkan seseorang atau

e.WHO:World Health Organization;

badan yang tidak termasuk sebagai subyak pajak. Ada 3 pihak yang

f.UPU:Universal Pstal Union;

tidak termasuk subyek pajak PPh, yaitu :

g.WMO:World Metrological Organization;

1.Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-

h.UNIDO:United Nastions Industrial Development

pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang

Organization;

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat

i.ITU:International Telecomunication Union;

tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga

j.IAEA:International Atomic Energy Agency;

negara Indonesia, dan di Indonesia tidak melakukan kegiatan
lain atau kegiatan usaha, serta negara yang bersangkutan

2.UNICEF:United Nations Children's Fund;

memberikan perlakuan timbal balik.

3.WFP:World Food Programme;

4.FUNDWI:Fund

of

the

United

Nations

for

the

Development of West Irian;
5.IBRD:International

Bank

1.Kerjasama Kebudayaan Belanda - RI
2.Kerjasama Kebudayaan Jepang - RI

od

Development;

Reconstruction

3.Kerjasama Kebudayaan Mesir - RI
4.Kerjasama Kebudayaan Perancis - RI

6.IMF:International Monetary Fund;
7.ADB:Asian Development Bank;
8.IDA:Internatinla Development Agency.

D.Colombo Plan
1.Australia Colombo Plan
2.Canada Colombo Plan

B.Kerjasama teknik bilatera

3.Japan Colombo Plan :

1.Kerjasama teknik Belanda - RI

*OTCA :Overseas Technical Cooperation Agency

2.Kerjasama teknik Rusia - RI

*OECF :Oversean Economic Cooperation Fund.

3.Kerjasama teknik Jerman - RI

4.Colombo Plan Inggris

4.Kerjasama teknik Perancis - RI

5.New Zeland Colombo Plan

5.Kerjasama teknik Polandia - RI

6.Indian Colombo Plan.

6.Kerjasama teknik Amerika Serikat - RI

7.IPECC (Pakistan - RI).

7.Kerjasama teknik Swiss - RI
8.Kerjasama teknik Italia - RI

E.Organisasi Swasta Internasional

9.Kerjasama teknik Belgia - RI

1.The Ford Foundation;
2.Rocofller Foundation

C.Kerjasama Kebudayaan

3.Friedrich Ebert Stiftung

4.CARE (Cooperative for American Relief Every Where
Incorporation).

Perusahaan Jawatan yang tidak termasuk sebagai subyek pajak
PPh, yaitu :

5.CRS (Catholic Relief Service)

--Perusahaan Jawatan Kereta Api, tetapi saat ini sudah berubah

6.CWS (Church World Service)

menjadi PT Kereta Api Indonesia sehingga tidak lagi termasuk

7.FNS (Friedrich Neumann Stiftung).

dalamkategori ini

8.IRRI (International Rice Research Institute)

--Perusahaan Jawatan Penggadaian.

9.OXEAM (Oxford Committee for Famine Relief)
10.Lepprosy Mission

d. Obyek Pajak

11.Asia Foundation

Obyek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak. Dalam UU

12.Chistian Children's Fund

No.7 Tahun 1983 jo UU no. 7 Tahun 1991 jo UU no. 10 Tahun 1994

13.IESC (International Executive Service Corporation)

jo UU no. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa yang menjadi obyek

14.The British Council.

pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan tidak terlepas gaji,
keuntungan, honorarium saja, tetapi mencakup pengertian yang luas.

F.SEAMEO (South East Asian Minister of Education) beserta

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima

proyeknya di Indonesia, antara lain BIOTROP dan

atau diperole wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

TROPMED.

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

3.Perusahaan-perusahaan jawatan

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama

Berdasarkan Surat Keputusan menteri Keuangan Nomor

dan dalam bentuk apapun. Pengertian Penghasilan yang dianut oleh

956/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 telah ditentukan

UU PPh adalah pengertian ekonomis, yakni setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh seseorang

atau suatu badan. Dengan demikian pengertian penghasilan itu

Berdasarkan asas tunai penghasilan baru diakui bila penghasilan telah

dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis

diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu. Sedangkan

kepada wajib pajak. Dalam hal ini penghasilan dapat diklasifikasikan

menurut asas waktu penghasilan dianggap telah diperoleh apabila

menjadi :

telah ada pengakuan atau hak menerima pendapatan.

1. Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun
atas pekerjaan bebas.
2.Penghasilan dari kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana
pekerjaan;
3.Penghasilan dari modal, dari harta bergerak, harta tidak bergerak
dan harta yang dikerjakan sendiri;

e.Pengecualian Sebagai Obyek Pajak PPh
Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa obyek pajak PPh berupa
penghasilan, yang diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat digunakan
untuk

konsumsi

atau

menambah

kekayaan

wajib

pajak

yang

4.Penghasilan lain-lain, misalnya : menang lotere, pembebasan utang

bersangkutan. Dalam UU PPh mengatur hal-hal yang sebenarnya

dan lain-lain penghasilan yang tidak termasuk dalam kelompok

merupakan tambahan kemampuan ekonomis, tetapi tidak diperlakukan

lain.

sebagai obyek pajak .
Hal-hal yang tidak termasuk sebagai obyek pajak PPh sebagai berikut :

Bagi wajib pajak dalam negeri, penghasilan yang akan dikenakan

1. Harta hibah atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan

pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari

usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan.

dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan bagi pajak luar

Bagi pihak yang menerima harta hibah atau bantuan ini tidak

negeri, obyek pajak itu berupa penghasilan yang diterima atau

dimasukkan sebagai penghasilan. Sedangkan bagi pihak pemberi

diperoleh dari Indonesia. Pengakuan penghasilan dapat didasarkan

bantuan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

pada asas tunai (cash basis) dan asas waktu (accrual basis).

2. Warisan

3. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau
karena meninggalnya orang yang tertanggung dan pembayaran
asuransi bea siswa.
4. Penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati
dalam bentuk natura.

25% dari modal disetor dan kedua badan tersebut mempunyai
hubungan ekonomis dalam jalur usahanya.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun. Iuran pensiun
yang dibayar secara berkala dan yang dibayar sekaligus oleh
pemberi kerja maupun karyawan itu sendiri tidak termasuk

5. Keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota

penghasilan yang dikenakan pajak. Demikian pula penghasilan

firma, perseroan komanditer atau kongsi kepada PT di dalam

Dana Pensiun dari penanaman dalam bidang-bidang tertentu,

negeri sebagai pengganti saham-sahamnya, dengan syarat :

berdasarkan

a. Pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan

No.957/KMK.04/1983, tidak merupakan penghasilan. Adapun

secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% dari

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penanaman yang

jumlah modal yang disetorkan;

tidak dikenakan pajak adalah dalam bidang-bidang :

Keputusan

menteri

b. Pengalihan tersebut diberikan kepada Dirjen Pajak;

a.Deposito berjangka pada bank pemerintah.

c. Penggunaan pajak di kemudian hari atas keuntungan tersebut

b.Tanah dan bangunan;

dijamin.
6. Harta yang diterima oleh perseroan, persekutuan atau badan
lainnnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal.
7. Deviden yang diterima oleh perseroan dalam negeri, selain bank
atau lembaga keuangan lainnya, yang memiliki paling sedikit

Keuangan

c.Sertifikat saham dan sertifikat dana yang diperdagangkan di
luar bursa;
d.Obligasi yang dicatatkan di Bursa;
9.Penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata untuk
kepentingan umum. kegiatan usaha tersebut harus memenuhi
syarat-syarat :

a.Bersifat

sosial

dalam

bidang

keagamaan,

pendidikan,

kesehatan dan kebudayaan;
b.Bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
umum;
c.Tidak bertujuan mencari laba.

Yang menjadi kriteria untuk tidak dianggap sebagai penghasilan

dalam segala bidang usaha, apa saja yang bersifat komersial,
sepanajang hasilnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan sosial,
tidak dianggap sebagai penghasilan. Namun hal ini perlu diadakan
pengamatan lebih seksama agar tidak disalahgunakan oleh yayasanyayasan yang berkedok bidang sosial.

11.Pembagian keuntungan dari CV, Firma, Kongsi dan Persekutuan

bukannya tujuan dari yayasan itu (misal tidak mencari laba), tetapi cara

kepada para anggotanya.

melakukan kegiatannya, usaha di bidang kesehatan, tetapi digunakan untuk

Dalam hal tertentu, Menteri keuangan berwenang untuk mengenakan

memenuhi kepentingan segolongan masyarakat tertentu, misalnya, medical

Pajak Penghasilan atas pembagian keuntungan tersebut jika ketentuan

center, fitness senter, rumah-rumah sakit mewah, dan lain-lain. Terhadap

ini disalahgunakan.

yayasan yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini tidak dapat dikatakan
sebagai yayasan yang melayani kepentingan umum.

f. Penghasilan Dalam bentuk natura
Selain menerima gaji, honorarium, uang lembur dan sebagainya, ada

10. Penghasilan yayasan dari modal yang digunakan untuk kepentingan
umum.
Penghasilan yayasan dari modal yang diterima di luar kegiatan yang
semata-mata untuk kepentingan umum yang digunakan untuk
membiayai kegiatan sosial yayasan, juga dikecualikan sebagai obyek
pajak. Oleh karena itu hasil dari penanaman modal yang dilakukan

kemungkinan pegawai, karyawan atau karyawati menerima penghasilan
dalam bentuk natura, misalnya beras, gula, perumahan dinas, kendaraan
dinas, fasilitas kesehatan, pakaian dinas dan sebagainya. Pengertian
kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima
atau diperoleh pegawai, karyawan atau karyawati dan atau keluarganya
tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Apabila pegawai, karyawan, atau karyawati mendapatkan perawatan

kepada warga negara Indonesia yang diperbantukan atau bekerja pada

kesehatan dari suatu rumah sakit, dan rumah sakit tersebut menerima

mereka.

pembayaran langsung dari pemberi kerja, maka balas jasa yang diterima

2. Penerimaan dalam bentuyk natura dan kenikmatan lainnya dengan

pegawai, karyawan atau karyawati tersebut merupakan kenikmatan

nama apapun yang diberikan oleh perwakilan organisasi internasional

yang bukan obyek pajak penghasilan. Pembayaran uang tunai tidak

dan badan atau organisasi internasional lainnya dalam sifat dan dalam

pernah diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai,

bentuk apapun, kepada orang opribadi yang diperbantukan atau

karyawan

bekerja pada organisasi tersebut.

atau

karyawati,

melainkan

diterima

dalam

bentuk

kenikmatan. Pembayaran uang tunai tidak pernah diterima atau

3. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatanengan nama apapun

diperoleh oleh pegawai, karyawan atau karyawati. Oleh karena

yang diberikan oleh perusahaan penambangan minyak dan gas bumi

pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja walaupun dalam bentuk

dan penambangan lainnya sehubungan dengan kontrak kerja karya

tunai, tetapi dilakukan kepada pihak ketiga sebagai pembayaran atas

dan kontrak bagi hasil.

pemberian pelayanan kesehatan kepada pegawai, karyawan

atau

4. Kenikmatan berupa perumahan di daerah terpencil. Pengertian daerah

karyawati.

terpencil telah ditetapkan dengan Keputusan menteri keuangan

Termasuk pengertian kenikmatan lainnya adalah kenikmatan bebas

Nomor 960/KMK.04/1983, yaitu semua daerah yang memenuhi

pajak, yaitu pegawai, karyawan atau karyawati tidak memikul pajak

semua syarat seperti berikut:

yang terutang karena telah ditanggung oleh pemberi kerja. Penghasilan

a.Sulit mendapatkan rumah untuk disewa;

berupa natura dan kenikmaytan lainnya yang tetap dikenakan

b.Letaknya jauh dan sulit untuk dicapai oleh masyarakat pada

pemotongan PPh pasal 21 adalah:
1. Penerimaan dalam bentuyk natura dan kenikmatan lainnya dengan
nama apapun yang diberikan oleh badan perwakilan negara asing

umumnya.
Dirjen Pajak menetapkan suatu daerah sebagai daerah terpencil atas
permohonan pihak yang berkepentingan.

E.2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
a. Subyek Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPN).

dimulai. Yang dimaksud dengan saat pendirian untuk badan ushaa
ialah tanggal akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris.

Subyek pajak dari pajak pertambahan nilai 1984 yang telah

Surat Keputusan Pengukuhan oleh Pejabat Pajak bukan merupakan

diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 adalah

dasar untuk menentukan mulai saat terutangnya pajak, tetapi hanya

Pengusaha Kena Pajak.

merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi aaratur

Pengusaha adalah orang atau Badan dalam bentuk apapun yang

perpajakan, sebab saat pajak tentang, ditentukan oleh obyek pajak

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya :

adanya obyek yang dienakan pajak. Bila pengusaha kena Pajak

-Menghasilkan barang, pengusahanya disebut pabrikan/produsen;

(PKP) tidak melaporkan usahnya, maka ia dianggap telah melanggar

-Mengimpor barang, pengusahanya disebut eksportir;

kewaiban dengan itikad tidak baik dan melalaikan kepercayaan yang

-Melakukan usaha perdagangan, pengusahanya disebut pedagang;

telah diberikan kepadanya. Atas pelanggaran tersebut selain harus

-Melakukan usaha jasa, pengusahnya disebut pengusaha jasa.

menyetor pajak yang terutang, juga dikenakan denda administrasi
sebesar 2% (dua peresen) dari seluruh harga jual atau nilai pengganti

Pengusaha menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor

yang menjadi dasar pengenaan pajak yang timbul sebelum pengusaha

18 tahun 2000 wajib melaporkan usahanya kepada Pejabat Pajak

tersebut dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

ditempat pengusaha itu bertempat tinggal atau tempat akedudukan

Pengusaha Kena Pajak (PK)P yang telah dikukuhkan dan sudah

usaha itu, dalam janhgka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usaha

mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, memungut,

dimulai untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

menyetort, dan melaporkan pajak Pertambahanh Nilai dan Pajak

Pengertian sejak usaha dilakukan adalah sejak saat pendirian atau

Penjualan Atas barang Mewah yang terutang. Tidak semua

sejak diperolehnya izin usaha atau sejak usahanya nyata-nyata

pengusaha dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau menjadi
obyek pajak menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2000. Bagi

pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya yang ditetapkan oleh

Pengertian Menghasilkan

Menteri Keuangan dengan berpedoman pada nilai peredaran bruto

Istilah menghasilkan menurut Undang-undang menurut Undang-

atau jumlah karyawan atau modal yang digunakannya, tidak dianggap

Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 yang telah diubah

sebagai pengusaha kena pajak.

dengan UU No.18 Tahun 2000 adalah kegiatan mengolah melalui

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

proses pengolahan atau mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari

648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 ditetapkan bahwa

bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya-guna baru,

termasuk pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan

termasuk :

penyerahan barang kena pajak dengan jumlah nilai peredaran bruto

-membuat;

toidak lebih dari Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta)

-memasak;

rupiah setahun; atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto

-merakit;

tidak lebih dari Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah

-mencampur;

selama satu tahun.

-mengolah;

Atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang

-mengkemas;

dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari pengenaan pajak

-membotolkan;

pertambahan nilai. Ketentuan diatas tidak berlaku apabila pengusaha

-menambang; atau

kecil memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

-menyuruh orang lain atau badan lain melakukan itu.

(PKP). Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai

Tidak termasuk menghasilkan adalah :

Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk memungut,

1.Menanam atau memetik pertanian atau memelihara hewan;

menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

2.Menangkap atau memelihara ikan;

Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

3.Mengeringkan atau menggarami makanan;

4.Membungkus atau mengepak yang lazim terjadi kalau usaha
perdagangan besar atau eceran;
5.Menyediakan

makanan

dan

Faktur pajak ini merupakan bukti adanya transaksi atau penyerahan
barang atau jasa kena pajak. Penyerahan barang kena pajak kena

minuman

restoran

dan

penginapan;
6.Menyediakan tenaga listrik.

orang lain yang bukan pengusaha kena pajak tidak perlu dipungut
pajak dan karenanya tidak dikeluarkan faktur pajak, oleh karena tidak
dikeluarkan faktur pajak, maka pengusaha tersebut harus membuat
catatan terpisah mengenai jumlah penjualan kepada pengusaha yang

Pengusaha kena pajak (PKP) bertanggung jawab atas Pajak

bukan

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha yang berhak

Pertambahan Nilai (PPn) yang terutang pada setiap kali terjadi

membuat faktur pajak adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan

penyerahan barang kena pajak oleh mereka. Kewajiban yang

menjadi Pengusaha kena Pajak (PKP), termasuk pengusaha kecil

dibebankan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah membuat

yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

FAKTUR PAJAK sewaktu transaksi atau pada saat penyerahan

(PKP).

Barang Kena Pajak. Faktur pajak ini dibuat dalam rangkap 4 (empat).
Faktur pajak ini dibuat untuk memungut pajak Pertambahan Nilai

Pajak Masukan, adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

(PPn), dan berfungsi untuk mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak

dibayar atau dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu

Keluaran. Faktur pajak ini harus memuat :

pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau impor Barang Kena Pajak

1.

Jumlah pajak yang harus dipungut jika pengusaha tersebut

(BKP). Pembeli atau Importir wajib membayar Pajak Pertambahan

menjual barang atau jasa kepada pihak lain;

Nilai (PPN) dan menerima bukti pemungutan pajak pada saat

2. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nama barang/jasa kena
pajak yang diserahkan dan harga jual/harga penggantian.

menerima Penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat Impor
Barang Kena Pajak. Pajak yang dibayar ini harus dibagi pengusaha
pajak yang bersangkutan dinamakan Pajak Masukan.

suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan,
Pajak Keluaran, adalah Pajak Pertambahan nilai yang dipungut oleh

maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

Pengusaha kena Pajak (PKP) pada saat penyerahan Barang Kena

harus disetorkan oleh PKP ke Kas negara, Sedangkan apabila dalam

Pajak (BKP). Penguasaha kena Pajak yang menyerahkan barang kena

suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar

pajak atau jasa kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai.

daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak

Pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak ini dinamakan Pajak

yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Keluaran.
Contoh 1:
Yang dimaksud dengan pembeli menurut Undang-undang Pajak

Membeli bahan baku dari fabrikan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pertambahan Nilai adalah orang atau badan yang menerima

tarif pajak adalah 10%. Pajak masukan yang dibayar melalui fabrikan tersebut :

penyerahan barang kepa pajak, jadi lebih luas dari pengertian yang

10% x Rp.100.000.000,00 = Rp.10.000.000,00.

bersifat umum.

Penjualan hasil produksi = Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
Pajak keluaran yang harus dikeluarkan :

Pengkreditan Pajak Masukan

10% x Rp.120.000.000,00 = Rp.12.000.000,00

Pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak (PKP)

PPN yang harus dibayar ke Kas negara = Rp.12.000.000,00 - Rp.10.000.000,-

pada saat perolehan atau impor barang kena pajak (BKP) atau

= Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

penerimaan jasa kena pajak (JKP) dapat dikreditkan dengan pejak

Apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak

keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat

keluarannya, maka selisih merupakan kelebihan yang dapat diminta kembali

penyerahan BPK atau JKP. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap

atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

pajak keluaran dilakukan pada masa pajak yang sama. Apabila dalam

Contoh 2:
Membeli bahan baku dari fabrikan Rp.80.000.000,-. Pajak masukan yang
dibayar melalui fabrikan tersebut = 10% x Rp.80.000.000,- = Rp.8.000.000,-.
Penjualan hasil produksi Rp.60.000.000,-. Pajak Keluaran yang harus dipungut
: 10% x Rp.60.000.000,- = Rp.6.000.000,-

4. Perolehan BKP atau JKP yang pungutan pajaknya berupa faktur pajak
sederhana;
5. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan
penerbitan ketetapan pajak;
6. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan

PPN yang lebih dibayar adalah :

dalam SPT Masa PPN yang ditentukan pada waktu dilakukan

Rp.8.000.000,- - Rp.6.000.000,- = Rp.2.000.000,-

pemeriksaan.

Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan atau diminta kembali sebagai
retribusi.

B.Obyek pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
Ketentuan pasal 4 UU No. 8 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan :
Tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan tidak
dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk :
1. Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

Nilai Barang dan Jasa (PPN) menentukan bahwa olek PPN adalah :
1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerrah pabean yang dilakukan
oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

a. Barang berujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak (BKP);

(PKP);

b. Barang yang tidak berujud yang diserahkan merupakan barang kena

2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung
dengan hubungan usaha;
3. Perolean dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan jeep, dan station
wagon.

pajak tidak berujud;
c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor barang kena pajak (BKP) yang dilakukan oleh siapapun;

3. Penyerahan Jasa Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean;

f. Penyerahan barang kena pajak dari Pusat ke cabang atau sebaliknya;

4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berujud dari luar daerah pabean di

g. Penyertahan barang kena pajak secara konsinyasi.

daerah pabean;
5. Pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di Dalam
Daerah Pabean;
6. Ekspor barang kena pajak (BKP) oleh pengusaha kena pajak (PKP).
Ketentuan pasal 1 A Undang-undang Nomor 17 tahun 2000
yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak
adalah :
a.Penyerahan barang kena pajak (BKP) kepada makelar sebagaimana
dimaksud

dalam

kitab

undang-undang

hukum

perdata

(KUHPerdata).

1983 menegaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian Penyerahan

b.Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang;

Barang Kena Pajak adalah :

c.Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dimana

a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian;

pengusaha kena pajak (BKP) memperoleh izin pemusatan tempat

b. Pengalihan barang kena pajak karena perjanjian-perjanjian sewa beli dan

pajak terutang.

perjanjian leasing;
c. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui
juru lelang;

Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
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d. Pemakaian sendiri atau pemakaian cuma-cuma atas barang kena pajak;

ditetapkan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Kelompok barang

e. Persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula

yang tidak dikenakan PPN adlah :

tidak untuk diuperjual-belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil

perusahaan, sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva

langsung dari sumbernya, termasuk :

tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

1. minyak anah;

2. gas bumi;

5.Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan dan sanatorium.

3. panas bumi;

b. Jasa di bidang pelayanan sosial;

4. pasir dan kerikil;

c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

5. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan

d. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha;

6. biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak,

e. Jasa keagamaan;

dan biji bouksit.
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak, termasuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai dan garam.
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restauran, rumah
makan, warung dan sejenisnya.
d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

f.

Jasa di bidang pendidikan, meliputi pendidikan luar biasa, pendidikan
kedinasan, dan pendidikan keagamaan;

g. Jasa di bidang kesenian;
h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
j. Jasa di bidang tenaga kerja; dan
k. Jasa di bidang perhotelan.

Kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)
adalah:
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, meliputi :
1.Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
2.Jasa dokter hewan;
3.Jasa ahli kesehatan, seperti akupunctur, ahli gigi, ahli gizi, dan
fisioterapi.
4.Jasa kebidanan dan dukun bayi;

BAB III
MATRIKS SISTEMATISASI
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG
PERPAJAKAN

N
o

A.
PERISTILAH
AN
RUMUSAN

UU NO.
16/2000

UU NO.
9/1994

UU
no.6/1983.

1

Wajib Pajak

orang pribadi
atau badan
yang menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan
ditentukan
untuk
melakukan
kewajiban
perpajakan,
termasuk
pemungut
pajak atau
pemotong
pajak tertentu.

orang pribadi
atau badan
yang menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan
ditentukan
untuk
melakukan
kewajiban
perpajakan,
termasuk
pemungut
pajak atau
pemotong
pajak tertentu.

orang pribadi
atau badan
yang menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan
ditentukan
untuk
melakukan
kewajiban
perpajakan.

2

Badan

adalah
sekumpulan
orang dan atau
modal yang

adalah suatu
bentuk usaha
yang meliputi
perseroan

adalah
perseroan
terbatas,
perseroan

merupakan
kesatuan baik
yang
melakukan
usaha maupun
yang tidak
melakukan
usaha yang
meliputi
perseroan
terbatas,
perseroan
komanditer,
perseroan
lainnya, badan
usaha milik
Negara atau
Daerah dengan
nama dan
dalam bentuk
apapun, firma,
kongsi,
koperasi, dana
pensiun,
persekutuan,
perkumpulan,
yayasan,
organisasi
massa,
organisasi
sosial politik,
atau organisasi
yang sejenis,
lembaga,
bentuk usaha
tetap, dan
bentuk badan
lainnya.

terbatas,
perseroan
komanditer,
perseroan
lainnya, badan
usaha milik
Negara atau
Daerah dengan
nama dan
dalam bentuk
apapun, firma,
kongsi,
koperasi, dana
pensiun,
persekutuan,
perkumpulan,
yayasan,
organisasi
massa,
organisasi
sosial politik,
atau organisasi
yang sejenis,
lembaga,
bentuk usaha
tetap, dan
bentuk badan
lainnya.

komanditer,
perseroan
lainnya,
badan usaha
milik Negara
atau Daerah
dengan nama
dan dalam
bentuk
apapun,
firma, kongsi,
perkumpulan
koperasi,
yayasanatau
lembaga, dan
bentuk usaha
tetap.

3

Masa Pajak

adalah jangka
waktu yang
lamanya sama
dengan 1
(satu) bulan
takwim atau
jangka waktu
lain yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan
paling lama 3
(tiga) bulan
takwim.

adalah jangka
waktu yang
lamanya sama
dengan 1
bulan takwim
kecuali
ditetapkan lain
oleh Menteri
Keuangan.

Jangka waktu
yang
digunakan
sebagai dasar
untuk
menghitung
jumlah pajak
yang
terhutang.

4

Tahun Pajak

jangka waktu 1
(satu) tahun
takwim kecuali
bila Wajib
Pajak
menggunakan
tahun buku
yang tidak
sama dengan
tahun takwim.

jangka waktu
satu tahun
takwim kecuali
bila Wajib
Pajak
menggunakan
tahun buku
yang tidak
sama dengan
tahun takwim.

Jangka waktu
satu tahun
takwim atau
satu tahun
buku.

5

Bagian Tahun
Pajak

bagian dari
jangka waktu 1
(satu) Tahun
Pajak.

bagian dari
jangka waktu 1
(satu) Tahun
Pajak.

bagian dari
jangka waktu
1 (satu)
Tahun Pajak.

Surat
Pemberitahuan

pajak yang
harus dibayar
pada suatu
saat, dalam
Masa Pajak,

Surat yang
oleh wajib
pajak
digunakan
untuk

Surat yang
oleh wajib
pajak
digunakan
untuk

6

dalam Tahun
Pajak atau
dalam Bagian
Tahun Pajak
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan.

melaporkan
perhitungan
dan
pembayaran
pajak yang
terhutang
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan.

melaporkan
penghitungan
dan
pembayaran
pajak yang
terhutang
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan.

7

Surat
Pemberitahuan
Masa

Surat
Pemberitahuan
untuk suatu
Masa
Pajak.

surat yang oleh
wajib pajak
digunakan
untuk
melaporkan
penghitungan
dan
pembayaran
pajak terutang
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan.

surat yang
oleh wajib
pajak
digunakan
untuk
memberitahuk
an pajak yang
terhutang
dalam suatu
masa Pajak
atau pada
suatu saat.

8

Surat
Pemberitahuan
Tahunan

Surat
Pemberitahuan
untuk suatu
Tahun Pajak
atau Bagian
Tahun Pajak

Surat yang
oleh Wajib
Pajak
digunakan
untuk
melaporkan
penghitungan
dan
pembayaran
pajak yang

Surat yang
oleh Wajib
Pajak
digunakan
untuk
memberitahuk
an pajak yang
terhutang
dalam suatu
Tahun Pajak;

terutang dalam
suatu Tahun
Pajak.

9

10

Surat Setoran
Pajak

Surat ketetapan
pajak

surat yang oleh
Wajib Pajak
digunakan
untuk
melakukan
pembayaran
atau
penyetoran
pajak yang
terutang ke kas
negara melalui
Kantor Pos
dan atau bank
badan usaha
milik Negara
atau bank
badan usaha
milik Daerah
atau tempat
pembayaran
lain yang
ditunjuk oleh
Menteri
Keuangan.

surat yang oleh
Wajib Pajak
digunakan
untuk
melakukan
pembayaran
atau
penyetoran
pajak yang
terutang ke kas
negara atau ke
tempat
pembayaran
lain yang
ditetapkan oleh
Menteri
Keuangan

Surat yang
oleh Wajib
Pajak
digunakan
untuk
melakukan
pembayaran
pajak yang
terhutang di
Kas Negara
atau di tempat
pembayaran
lainnya yang
ditunjuk oleh
Menteri
Keuangan,
dan/atau
untuk
melaporkan
ke Direktorat
Jenderal
Pajak;

surat ketetapan
yang meliputi
Surat
Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar atau
Surat
Ketetapan

Surat
ketetapan
berupa surat
ketetapan
pajak kurang
bayar atau
disingkat
SKPKB, surat

Surat
Keputusan
yang
menentukan
besarnya
jumlah pajak
yang
terhutang,

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

ketetapan
pajak kurang
bayar
tambahan
ataudisingkat,
surat ketetapan
pajak lebih
bayar atau
disingkat
SKPLB, surat
ketetapan
pajak nihil atau
disingkat
SKPN

11

Surat Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar

ketetapan
pajak yang
menentukan
besarnya
jumlah pokok
pajak, jumlah
kredit pajak,
jumlah
kekurangan
pembayaran
pokok pajak,
besarnya
sanksi
administrasi,
dan jumlah
yang masih
harus dibayar.

surat
keputusan
yang
menentukan
besarnya
jumlah pajak
yang
terhutang,
jumlah kredit
pajak, jumlah
kekurangan
pembayaran
pokok pajak,
besarnya
sanksi
administrasi
dan jumlah
yang masih
harusdibayar.

12

Surat Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar
Tambahan

surat ketetapan
pajak yang
menentukan
tambahan atas

Surat
Ketetapan
Pajak yang
menentukan

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

13

14

15

Surat Ketetapan
Pajak Lebih
Bayar

Surat Ketetapan
Pajak Nihil

Surat Tagihan

jumlah pajak
yang telah
ditetapkan.

tambahan atas
jumlah pajak
yang telah
ditetapkan.

surat ketetapan
pajak yang
menentukan
jumlah
kelebihan
pembayaran
pajak karena
jumlah kredit
pajak lebih
besar daripada
pajak yang
terutang atau
tidak
seharusnya
terutang.

Surat
keputusan
yang
menentukan
jumlah
kelebihan
pembayaran
pajak karena
jumlahkredit
pajak lebih
besar dari
pajak yang
terhutang atau
tidak
seharusnya
terutang.

surat ketetapan
pajak yang
menentukan
jumlah pokok
pajak sama
besarnya
dengan jumlah
kredit pajak
atau pajak
tidak terutang
dan tidak ada
kredit pajak.

Surat
keputusan
yang
menentukan
jumlah pajak
yang terutang
sama besarnya
dengan jumlah
kredit pajak
atau pajak
tidak terutang
dan tidak ada
kredit pajak.

surat untuk

Surat untuk

Pajak

melakukan
tagihan pajak
dan atau sanksi
administrasi
berupa bunga
dan atau
denda.

melakukan
tagihan pajak
dan/atau sanksi
administrasi
berupa bunga
dan/atau
denda.

16

Pekerjaan bebas

pekerjaan yang
dilakukan oleh
orang pribadi
yang
mempunyai
keahlian
khusus sebagai
usaha untuk
memperoleh
penghasilan
yang tidak
terikat oleh
suatu
hubungan
kerja.

Pekerjaan yang
dilakukan oleh
orang pribadi
yang
mempunyai
keahlian
khusus sebagai
usaha untuk
memperoleh
penghasilan
yang tidak
terikat oleh
suatu
hubungan
kerja.

17

Pemeriksaan

serangkaian
kegiatan untuk
mencari,
mengumpulka
n, mengolah
data dan atau
keterangan
lainnya untuk
menguji
kepatuhan
pemenuhan

serangkaian
kegiatan untuk
mencari,
mengumpulka
n, dan
mengolah data
dan atau
keterangan
lainnya dalam
rangka
pengawasan

Pekerjaan
yang
dilakukan
oleh
seseorang
yang
mempunyai
keahlian
khusus
sebagai usaha
untuk
memperoleh
penghasilan
yang tidak
terikat oleh
suatu
hubungan
kerja.

kewajiban
perpajakan dan
untuk tujuan
lain dalam
rangka
melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan.

kepatuhan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan;

18

Penanggung
Pajak

orang pribadi
atau badan
yang
bertanggung
jawab atas
pembayaran
pajak,
termasuk wakil
yang
menjalankan
hak dan
memenuhi
kewajiban
Wajib Pajak
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan

orang pribadi
atau badan
yang
bertanggung
jawab atas
pembayaran
pajak,
termasuk wakil
yang
menjalankan
hak dan
memenuhi
kewajiban
Wajib Pajak
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan.

19

Pembukuan

suatu proses
pencatatan
yang dilakukan

suatu proses
pencatatan
yang dilakukan

secara teratur
untuk
mengumpulka
n data dan
informasi
keuangan yang
meliputi harta,
kewajiban,
modal,
penghasilan
dan biaya,
serta jumlah
harga
perolehan dan
penyerahan
barang atau
jasa, yang
ditutup dengan
menyusun
laporan
keuangan
berupa neraca
dan laporan
laba rugi pada
setiap Tahun
Pajak berakhir

secara teratur
untuk
mengumpulka
n data dan
informasi yang
meliputi
keadaan harta,
kewajiban atau
uatng, modal,
penghasilan
dan biaya,
serta jumlah
harga
perolehan dan
penyerahan
barang atau
jasa yang
terhutang
maupun yang
tidak terutang
pajak
pertambahan
nilai, yang
dikenakan
pajak
pertambahan
nilai dengan
tarif 0% (nol
persen) dan
yang
dikenakan
pajak
penjualan atas
barang mewah
yang ditutup
dengan
menyusun
laporan
keuangan
berupa neraca

dan
penghitungan
rugi laba pada
setiap tahun
pajak berakhir.
22
20

Penelitian

serangkaian
kegiatan yang
dilakukan
untuk menilai
kelengkapan
pengisian
Surat
Pemberitahuan
dan lampiranlampirannya
termasuk
penilaian
tentang
kebenaran
penulisan dan
penghitungann
ya.

serangkaian
kegiatan yang
dilakukan
untuk menilai
kelengkapan
pengisian
Surat
Pemberitahuan
dan lampiranlampirannya
termasuk
penilaian
tentang
kebenaran
penulisan dan
penghitungann
ya;

21

Penyidikan
tindak pidana di
bidang
perpajakan

serangkaian
tindakan yang
dilakukan oleh
Penyidik untuk
mencari serta
mengumpulka
n bukti yang
dengan bukti
itu membuat
terang tindak
pidana di
bidang
perpajakan
yang terjadi

serangkaian
tindakan yang
dilakukan oleh
Penyidik untuk
mencari serta
mengumpulka
n bukti yang
dengan bukti
itu membuat
terang tindak
pidana di
bidang
perpajakan
yang terjadi

Surat
Keputusan
Pembetulan

serta
menemukan
tersangkanya.

serta
menemukan
tersangkanya;

surat
keputusan
yang
membetulkan
kesalahan
tulis,
kesalahan
hitung, dan
atau kekeliruan
penerapan
ketentuan
tertentu dalam
peraturan
perundangundangan
perpajakan
yang terdapat
dalam surat
ketetapan
pajak, Surat
Tagihan Pajak,
Surat
Keputusan
Keberatan,
Surat
Keputusan
Pengurangan
atau
Penghapusan
Sanksi
Administrasi,
Surat
Keputusan
Pengurangan
atau

surat
keputusan
yang
membetulkan
kesalahan tulis,
kesalahan
hitung, dan
atau kekeliruan
penerapan
ketentuan
tertentu
peraturan
perundangundangan
perpajakan
yang terdapat
dalam surat
ketetapan
pajak, atau
Surat Tagihan
Pajak;

Pembatalan
Ketetapan
Pajak yang
tidak benar,
atau Surat
Keputusan
Pengembalian
Pendahuluan
Kelebihan
Pajak

23

Surat
Keputusan
Keberatan

surat
keputusan atas
keberatan
terhadap surat
ketetapan
pajak atau
terhadap
pemotongan
atau
pemungutan
oleh pihak
ketiga yang
diajukan oleh
Wajib Pajak

surat
keputusan atas
keberatan
terhadap surat
ketetapan
pajak atau
terhadap
pemotongan
atau
pemungutan
oleh pihak
ketiga yang
diajukan oleh
Wajib Pajak

24

Putusan
Banding

putusan badan
peradilan pajak
atas banding
terhadap Surat
Keputusan
Keberatan
yang diajukan
oleh Wajib
Pajak

putusan badan
peradilan pajak
atas banding
terhadap Surat
Keputusan
Keberatan
yang diajukan
oleh Wajib
Pajak.”

25

Pajak yang
terhutang

Pajak yang
harus dibayar
pada suatu

26

Pajak yang
harus dibayar
pada suatu

Surat paksa

saat, dalam
Masa Pajak,
dalam tahun
pajak atau
dalam bagian
tahun pajak
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan.

saat, dalam
Masa Pajak,
dalam tahun
pajak atau
dalam bagian
tahun pajak
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
perpajakan;

Surat perintah
membayar
pajak dan
tagihan yang
berkaitan
dengan pajak,
sesuai dengan
UndangUndang
Nomor 19
Tahun 1959
tentang
Penagihan
Pajak Negara
dengan Surat
Paksa
(Lembaran
Negara Tahun
1959 Nomor
63, Tambahan
Lembaran
Negara Nomor
1850).

Surat perintah
membayar
pajak dan
tagihan yang
berkaitan
dengan pajak,
sesuai dengan
UndangUndang
Nomor 19
Tahun 1959
tentang
Penagihan
Pajak Negara
dengan Surat
Paksa
(Lembaran
Negara Tahun
1959 Nomor
63, Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor 1850).

N
o.
1.

DIFINISI/
PERISTIL
AHAN
Subyek
Pajak

UU no. 7 Th.
1983

UU no.10
Th.1994

UU no. 17
Th. 2000

a.1) orang
pribadi
atau
perseorangan;
2) warisan
yang belum
terbagi sebagai
suatu kesatuan,
menggantikan
yang berhak;
b. badan yang
terdiri dari
perseroanterbata
s, perseroan
komanditer,
badan usaha
milik negara dan
daerah dengan
namadan dalam
bentuk apapun,
persekutuan,
perseroan atau
perkumpulan
lainnya,firma,
kongsi,
perkumpulan
koperasi,
yayasan atau
lembaga, dan
bentuk
usahatetap.

a. 1)
orang
pribadi;
2)
warisa
n yang belum
terbagisebagai
satu kesatuan,
menggantikan
yang berhak;
b. badan, terdiri
dariperseroan
terbatas,
perseroan
komanditer,
perseroan
lainnya, badan
usaha
miliknegara dan
badan usaha
milik daerah
dengan nama
dan dalam
bentuk
apapun,persekut
uan,
perkumpulan,
frma, kongsi,
koperasi,
yayasan atau
organisasi
yangsejenis,
lembaga, dana
pensiun, dan
bentuk badan

a. 1)orangpr
ibadi;
2) warisan
yang belum
terbagi
sebagai
satukesatuan
,
menggantika
n
yang
berhak;
b. badan;
c. bentuk
usaha tetap.

usaha lainnya;
c. bentuk
usaha tetap.
2.

Subyek
Pajak
dalam
negeri

a. orang yang
berada di
Indonesia
lebihdari 183
(seratus delapan
puluh tiga) hari
dalam jangka
waktu dua belas
bulanatau orang
yang dalam
suatu tahun
pajak berada di
Indonesia dan
mempunyai
niatuntuk
bertempat
tinggal di
Indonesia;
b. badan yang
didirikan atau
bertempat
kedudukan di
Indonesia;
c. bentuk usaha
tetap yaitu
bentuk
usaha,yang
dipergunakan
untuk
menjalankan
kegiatan usaha
secara teratur di
Indonesia,oleh
badan atau
perusahaan yang

a. orang pribadi
yangbertempat
tinggal di
Indonesia atau
orang pribadi
yang berada di
Indonesialebih
dari 183
(seratus delapan
puluh tiga) hari
dalam jangka
waktu 12
(duabelas)
bulan, atau
orang pribadi
yang dalam
suatu tahun
pajak berada
diIndonesia dan
mempunyai niat
untuk bertempat
tinggal di
Indonesia;
b. badan yang
didirikan atau
bertempatkedud
ukan di
Indonesia;
c. warisan
yang belum
terbagi
sebagaisatu
kesatuan,
menggantikan
yang berhak

a. orang
pribadi yang
bertempat
tinggal
diIndonesia
atau orang
pribadi yang
berada di
Indonesia
lebih dari 183
(seratusdelap
an puluh tiga)
hari dalam
jangka waktu
12 (dua
belas) bulan,
atau
orangpribadi
yang dalam
suatu tahun
pajak berada
di Indonesia
dan
mempunyai
niatuntuk
bertempat
tinggal di
Indonesia;
b. badan yang
didirikan atau
bertempatked
udukan di
Indonesia;
c. warisan
yang belum

tidak didirikan
atau tidak
bertempat
kedudukandi
Indonesia, yang
dapat berupa
tempat
kedudukan
manajemen,
kantor
cabang,kantor
perwakilan,
agen, gedung
kantor, pabrik,
bengkel, proyek
konstruksi,perta
mbangan dan
penggalian
sumber alam,
perikanan,
tenaga ahli,
pemberian
jasadalam
bentuk apapun
oleh pegawai
atau oleh orang
lain, orang atau
badan
yangkedudukan
nya tidak bebas
yang bertindak
atas nama badan
atau perusahaan
yangtidak
didirikan atau
tidak bertempat
kedudukan di
Indonesia dan
perusahaanasura
nsi yang tidak

terbagi
sebagai
satukesatuan,
menggantika
n yang
berhak

didirikan atau
tidak bertempat
kedudukan di
Indonesia
yangmenerima
premi asuransi
atau
menanggung
risiko di
Indonesia.
3.

Subyek
Pajak luar
negeri

Subyek Pajak
yang tidak
bertempat
tinggal, tidak
didirikan, atau
tidak
berkedudukan di
Indonesia,
yangdapat
menerima atau
memperoleh
penghasilan dari
Indonesia.

a. orang pribadi
yangtidak
bertempat
tinggal di
Indonesia atau
berada di
Indonesia tidak
lebih dari183
(seratus delapan
puluh tiga) hari
dalam jangka
waktu 12 (dua
belas) bulan,dan
badan yang
tidak didirikan
dan tidak
bertempat
kedudukan di
Indonesia
yangmenjalanka
n usaha atau
melakukan
kegiatan
melalui bentuk
usaha tetap
diIndonesia;
b. orang
pribadi

a. orang
pribadi yang
tidak
bertempatting
gal
di
Indonesia
atau berada di
Indonesia
tidak
lebih
dari
183
(seratusdelap
an puluh tiga)
hari
dalam
jangka waktu
12
(dua
belas) bulan,
dan
badanyang
tidak
didirikan dan
tidak
bertempat
kedudukan di
Indonesia
yangmenjalan
kan
usaha
atau
melakukan
kegiatan

yangtidak
bertempat
tinggal di
Indonesia atau
berada di
Indonesia tidak
lebih dari183
(seratus delapan
puluh tiga) hari
dalam jangka
waktu 12 (dua
belas) bulan,dan
badan yang
tidak didirikan
dan tidak
bertempat
kedudukan di
Indonesia
yangdapat
menerima atau
memperoleh
penghasilan dari
Indonesia bukan
darimenjalanka
n usaha atau
melakukan
kegiatan
melalui bentuk
usaha tetap
diIndonesia.

melalui
bentuk usaha
tetap
diIndonesia;
b. orang
pribadi yang
tidak
bertempatting
gal di
Indonesia
atau berada di
Indonesia
tidak lebih
dari 183
(seratusdelap
an puluh tiga)
hari dalam
jangka waktu
12 (dua
belas) bulan,
dan
badanyang
tidak
didirikan dan
tidak
bertempat
kedudukan
diIndonesia
yang
dapatmeneri
ma atau
memperoleh
penghasilan
dari
Indonesia
bukan dari
menjalankanu
saha atau
melakukan
kegiatan

melalui
bentuk usaha
tetap di
Indonesia.
4.

Obyek
Pajak
penghasilan

setiap tambahan
kemampuan
ekonomisyang
diterima atau
diperoleh Wajib
Pajak, baik yang
berasal dari
Indonesiamaupu
n dari luar
Indonesia, yang
dapat dipakai
untuk konsumsi
atau
untukmenambah
kekayaan Wajib
Pajak yang
bersangkutan,
dengan nama
dan dalam
bentukapapun,
termasuk di
dalamnya:
a. gaji, upah,
komisi, bonus,
ataugratifikasi,
uang pensiun
atau imbalan
lainnya untuk
pekerjaan yang
dilakukan;
b.
honorarium,had
iah undian dan
penghargaan;

setiap tambahan
kemampuan
ekonomis yang
diterimaatau
diperoleh Wajib
Pajak, baik
yang berasal
dari Indonesia
maupun dari
luarIndonesia,
yang dapat
dipakai untuk
konsumsi atau
untuk
menambah
kekayaan
WajibPajak
yang
bersangkutan,
dengan nama
dan dalam
bentuk apapun,
termasuk:
a. penggantian
atauimbalan
berkenaan
dengan
pekerjaan atau
jasa yang
diterima atau
diperolehtermas
uk gaji, upah,
tunjangan,
honorarium,

c.lababruto
usaha;
d. keuntungan
karena
penjualan atau
karenapengalih
an harta,
termasuk
keuntungan
yang diperoleh
oleh
perseroan,perse
kutuan, dan
badan lainnya
karena
pengalihan
harta kepada
pemegang
saham,sekutu,
anggota, serta
karena
likuidasi;
e.pener
imaankembali
pembayaran
pajak yang
telah
diperhitungkan
sebagai biaya;
f.bunga;
g. dividen,
dengan nama
dan dalam
bentukapapun,
yang,
dibayarkan
oleh perseroan,
pembayaran

komisi, bonus,
gratifikasi,
uangpensiun,
atau imbalan
dalam bentuk
lainnya, kecuali
ditentukan lain
dalamUndangundang ini;
b. hadiah dari
undian atau
pekerjaanatau
kegiatan, dan
penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan
karena
penjualan
ataukarena
pengalihan
harta termasuk:
1)keuntungan
karena
pengalihanharta
kepada
perseroan,
persekutuan,
dan badan
lainnya sebagai
pengganti
sahamatau
penyertaan
modal;
2) keuntungan
yang
diperolehperser
oan,
persekutuan dan
badan lainnya

dividen dari
perusahaanasur
ansi kepada
pemegang
polis,
pembagian Sisa
Hasil Usaha
koperasi
kepadapenguru
s dan
pengembalian
Sisa Hasil
Usaha koperasi
kepada
anggota;
h.royalti;
i.sewadari
harta;
j.peneri
maanatau
perolehan
pembayaran
berkala

karena
pengalihan
harta kepada
pemegangsaha
m, sekutu, atau
anggota;
3) keuntungan
karena
likuidasi,pengga
bungan,
peleburan,
pemekaran,
pemecahan,
atau
pengambilaliha
n usaha;
4) keuntungan
karena
pengalihanharta
berupa hibah,
bantuan atau
sumbangan,
kecuali yang
diberikan
kepadakeluarga
sedarah dalam
garis keturunan
lurus satu
derajat, dan
badan
keagamaanatau
badan
pendidikan atau
badan sosial
atau pengusaha
kecil termasuk
koperasiyang
ditetapkan oleh

Menteri
Keuangan,
sepanjang tidak
ada
hubungannya
denganusaha,
pekerjaan,
kepemilikan
atau penguasaan
antara pihakpihak
yangbersangkut
an;
e. penerimaan
kembali
pembayaran
pajakyang telah
dibebankan
sebagai biaya;
f. bunga
termasukpremiu
m, diskonto,
dan imbalan
karena jaminan
pengembalian
utang;
g. dividen,
dengan
namadan dalam
bentuk apapun,
termasuk
dividen dari
perusahaan
asuransi
kepadapemegan
g polis, dan
pembagian sisa
hasil usaha
koperasi;

h. royalti;
i. sewa dan
penghasilan lain
sehubunganden
gan penggunaan
harta;
j. penerimaan
atau perolehan
pembayaranber
kala;
k. keuntungan
karena
pembebasan
utang;
l. keuntungan
karena selisih
kurs matauang
asing;
m. selisih lebih
karena
penilaiankemba
li aktiva;
n. premi
asuransi;
o. iuran yang
diterimaatau
diperoleh
perkumpulan
dari anggotanya
yang terdiri dari
Wajib Pajak
yangmenjalanka
n usaha atau
pekerjaan
bebas,
sepanjang iuran
tersebut
ditentukanberda

sarkan volume
kegiatan usaha
atau pekerjaan
bebas
anggotanya;
p. tambahan
kekayaan
netoyang
berasal dari
penghasilan
yang belum
dikenakan
pajak.
5.

6.

TahunPajak

Norma
Penghitung
an

tahun takwim,
kecuali bila
Wajib Pajak
menggunakan
tahun buku
yangtidak sama
dengan tahun
takwim.
pedoman yang
dipakai untuk
menentukan
peredaran
ataupenerimaan
bruto dan untuk
menentukan
penghasilan
netto
berdasarkan
jenis
usahaperusahaa
n atau jenis
pekerjaan bebas,
yang dibuat dan
disempurnakant
erus-menerus

serta diterbitkan
oleh Direktur
Jenderal Pajak,
berdasarkanpega
ngan yang
ditetapkan oleh
Menteri
Keuangan.

N
o.
1.

2.

DIFINISI/
PERISTIL
AHAN
Daerah
Pabean

Barang
Kena
Pajak

UU no.8
Th.1983

UU no.11
Th.1994

UU N018
Th.2000

wilayah
Republik
Indonesia yang
di dalamnya
berlaku
peraturanperund
ang-undangan
pabean

wilayah
Republik
Indonesia
yang di
dalamnya
berlaku
peraturanperu
ndangundangan
Pabean

barang
sebagaimana
dimaksud pada

barang
berwujud
yang menurut

wilayah
Republik
Indonesia
yangmeliputi
wilayah darat,
perairan, dan
ruang udara
diatasnya serta
tempattempattertentu di
Zona Ekonomi
Eksklusif dan
Landas Kontinen
yang di
dalamnya
berlakuUndangundang Nomor
10 Tahun 1995
tentang
Kepabeanan
barang
berwujud, yang
menurut sifat

huruf b sebagai
hasil
prosespengolaha
n (pabrikasi)
yang dikenakan
pajak
berdasarkan
undang-undang
ini
3.

Penyeraha
n Barang
Kena
Pajak

sifat atau
hukumnya
dapat berupa
barang
bergerak
ataubarang
tidak bergerak
maupun
barang tidak
berwujud

atauhukumnya
dapat berupa
barang bergerak
atau barang
tidak bergerak,
dan barangtidak
berwujud

a)

a)

penyer
ahanhak atas
Barang Kena
Pajak karena
suatu
perjanjian;
b)
pengali
hanBarang
Kena Pajak
oleh karena
suatu
perjanjian sewa
beli dan
perjanjianleasin
g;
c)
pengali
hanhasil
produksi dalam
keadaan
bergerak;
d)
penyer
ahanBarang
Kena Pajak
kepada
pedagang

peny
erahan hak
atas
BarangKena
Pajak karena
suatu
perjanjian;
b)
peng
alihan Barang
Kena
Pajakoleh
karena suatu
perjanjian
sewa beli dan
perjanjian
leasing;
c)
peny
erahan
Barang Kena
Pajakkepada
pedagang
perantara atau
melalui juru
lelang;
d)
pema

setiap kegiatan
penyerahanBara
ng Kena Pajak

perantara atau
melalui juru
lelang;
e)
pemak
aiansendiri dan
pemberian
cuma-cuma;
f)
persedi
aanBarang
Kena Pajak
yang masih
tersisa pada
saat
pembubaran
perusahaan;

kaian sendiri
danpemberian
cuma-cuma;
e)
perse
diaan Barang
Kena
Pajakdan
aktiva yang
menurut
tujuan semula
tidak untuk
diperjualbelik
an, yang
masihtersisa
pada saat
pembubaran
perusahaan,
sepanjang
Pajak
Pertambahan
Nilai
atasperolehan
aktiva
tersebut
menurut
ketentuan
dapat
dikreditkan;
f)
peny
erahan
Barang Kena
Pajakdari
Pusat ke
Cabang atau
sebaliknya
dan
penyerahan
Barang Kena

4.

5.

Jasa

Penyeraha
nJasa Kena
Pajak

semua kegiatan
usaha dan
pemberian
pelayanan
berdasarkan
suatu
perikatanatau
perbuatan
hukum yang
menyebabkan
suatu barang,
fasilitas, atau
haktersedia
untuk dipakai

kegiatan
melaksanakan
pemberian Jasa
Kena Pajak
yangdilakukan

Pajak
antarCabang;
g)
peny
erahan
Barang Kena
Pajaksecara
konsinyasi
setiap
kegiatanpelay
anan
berdasarkan
suatu
perikatan atau
perbuatan
hukum yang
menyebabkan
suatu barang
atau fasilitas
atau
kemudahan
atau hak
tersedia untuk
dipakai,terma
suk jasa yang
dilakukan
untuk
menghasilkan
barang karena
pesanan
ataupermintaa
n dengan
bahan dan
atas petunjuk
dari pemesan
setiap
kegiatan
pemberian
Jasa Kena
Pajak

setiap kegiatan
pelayanan
berdasarkan
suatuperikatan
atau perbuatan
hukum yang
menyebabkan
suatu barang
atau fasilitasatau
kemudahan atau
hak tersedia
untuk dipakai,
termasuk jasa
yang
dilakukanuntuk
menghasilkan
barang karena
pesanan atau
permintaan
dengan bahan
dan ataspetunjuk
dari pemesan

setiap kegiatan
pemberianJasa
Kena Pajak

dalam
lingkungan
perusahaan atau
pekerjaannya
termasuk Jasa
KenaPajak yang
dilakukan untuk
kepentingan
sendiri

6.

Impor

semua kegiatan
memasukkanbar
ang ke dalam
Daerah Pabean

7.

Ekspor

semua
kegiatanmengel
uarkan barang
ke luar Daerah
Pabean

8.

Perdagang
an

kegiatan usaha
membeli dan
menjual barang
tanpa mengubah
bentuk

sebagaimana
dimaksud
padahuruf f,
termasuk Jasa
Kena Pajak
yang
digunakan
untuk
kepentingan
sendiri
atauJasa Kena
Pajak yang
diberikan
secara cumacuma oleh
Pengusaha
Kena Pajak
setiap
kegiatanmem
asukkan
barang dari
luar Daerah
Pabean ke
dalam Daerah
Pabean

setiap
kegiatanmeng
eluarkan
barang dari
dalam Daerah
Pabean ke
luar Daerah
Pabean
kegiatanusaha
membeli dan
menjual
barang tanpa
mengubah

adalah setiap
kegiatan
memasukkan
barang dari
luarDaerah
Pabean ke dalam
Daerah Pabean.

setiap kegiatan
mengeluarkan
barang dari
dalamDaerah
Pabean ke luar
Daerah Pabean

kegiatan usaha
membeli dan
menjual,termasu
k kegiatan tukar
menukar barang,

9.

1
0.

Pengusaha

Pengusaha
Kena
Pajak

atausifatnya;

bentuk atau
sifatnya

tanpa mengubah
bentuk atau
sifatnya

orang atau
badan dalam
bentuk apapun
yang dalam
lingkungan
perusahaanatau
pekerjaannya
menghasilkan
barang,
mengimpor
barang,
mengekspor
barang,melakuk
an usaha
perdagangan,
atau melakukan
usaha jasa

orang
pribadiatau
badan dalam
bentuk
apapun yang
dalam
lingkungan
perusahaan
ataupekerjaan
nya
menghasilkan
barang,
mengimpor
barang,
mengekspor
barang,melak
ukan usaha
perdagangan,
memanfaatka
n barang tidak
berwujud dari
luarDaerah
Pabean,
melakukan
usaha jasa,
atau
memanfaatka
n jasa dari
luar
DaerahPabean
Pengusaha
sebagaimana
dimaksud
pada huruf k
yang
melakukan
penyerahan

orang pribadi
atau badan
sebagaimanadim
aksud dalam
angka 13 yang
dalam kegiatan
usaha atau
pekerjaannyame
nghasilkan
barang,
mengimpor
barang,
mengekspor
barang,
melakukan
usahaperdagang
an,
memanfaatkan
barang tidak
berwujud dari
luar Daerah
Pabean,melakuk
an usaha jasa,
atau
memanfaatkan
jasa dari luar
Daerah Pabean.

Pengusaha
sebagaimana
dimaksud pada
huruf k yang
dikenakanpajak
berdasarkan
undang-undang

adalah
Pengusaha
sebagaimana
dimaksuddalam
angka 14 yang
melakukan
penyerahan

1
1.

Menghasil
kan

ini

BarangKena
Pajak
dan/atau
penyerahan
Jasa Kena
Pajak yang
dikenakan
pajak
berdasarkanU
ndang-undang
ini, tidak
termasuk
Pengusaha
Kecil yang
batasannya
ditetapkanole
h Menteri
Keuangan,
kecuali
Pengusaha
Kecil yang
memilih
untuk
dikukuhkanm
enjadi
Pengusaha
Kena Pajak

Barang Kena
Pajak dan atau
penyerahanJasa
Kena Pajak yang
dikenakan pajak
berdasarkan
Undang-undang
ini,
tidaktermasuk
Pengusaha Kecil
yang batasannya
ditetapkan
dengan
Keputusan
MenteriKeuanga
n, kecuali
Pengusaha Kecil
yang memilih
untuk
dikukuhkan
sebagaiPengusah
a Kena Pajak

kegiatan
mengolah
melalui proses
mengubah
bentuk atau sifat
suatu barangdari
bentuk aslinya
menjadi barang
baru atau
mempunyai
daya guna baru
termasukmembu

kegiatanmeng
olah melalui
proses
mengubah
bentuk atau
sifat suatu
barang dari
bentukaslinya
menjadi
barang baru
atau
mempunyai

kegiatan
mengolah
melalui proses
mengubahbentu
k atau sifat suatu
barang dari
bentuk aslinya
menjadi barang
baru
ataumempunyai
daya guna baru,
atau kegiatan

at, memasak,
merakit,
mencampur,
mengemas,
membotolkan,
dan menambang
ataumenyuruh
orang atau
badan lain
melakukan
kegiatan itu
1
2.

Dasar
Pengenaan
Pajak

jumlah Harga
Jual,
Penggantian
yang diminta
atau
yangseharusnya
diminta oleh
penjual atau
pemberi Jasa
atau Nilai Impor
yang
dipakaisebagai
dasar untuk
menghitung
pajak yang
terhutang

1
3

Harga Jual

nilai berupa
uang, termasuk
semua biaya
yang diminta
atauseharusnya
diminta oleh
penjual karena
penyerahan
Barang, tidak
termasuk
pajakyang

daya guna
baru, atau
kegiatanmeng
olah sumber
daya alam
termasuk
menyuruh
orang pribadi
atau badan
lainmelakuka
n kegiatan
tersebut
jumlah Harga
Jual atau
Penggantian
atau Nilai
Impor atau
Nilai Ekspor
atauNilai Lain
yang
ditetapkan
oleh Menteri
Keuangan
yang dipakai
sebagai
dasaruntuk
menghitung
pajak yang
terutan
nilai berupa
uang,
termasuk
semua biaya
yang diminta
atau
seharusnya
diminta oleh
penjualkarena
penyerahan
Barang Kena

mengolah
sumber daya
alam
termasukmenyur
uh orang pribadi
atau badan lain
melakukan
kegiatan tersebut

jumlah Harga
Jual,
Penggantian,Nil
ai Impor, Nilai
Ekspor, atau
Nilai Lain yang
ditetapkan
dengan
KeputusanMente
ri Keuangan
yang dipakai
sebagai dasar
untuk
menghitung
pajak
yangterutang
nilai berupa
uang, termasuk
semua
biayayang
diminta atau
seharusnya
diminta oleh
penjual karena
penyerahan
Barang
KenaPajak, tidak

dipungut
menurut
undang- undang
ini, potongan
harga yang
dicantumkan
dalamFaktur
Pajak, dan harga
Barang yang
dikembalikan

Pajak, tidak
termasuk
pajak yang
dipungut
menurutUnda
ng-undang ini
dan potongan
harga yang
dicantumkan
dalam Faktur
Pajak

termasuk Pajak
Pertambahan
Nilai yang
dipungut
menurutUndangundang ini dan
potongan harga
yang
dicantumkan
dalam Faktur
Pajak

1
4.

Penggantia
n

nilai berupa
uang, termasuk
semua biaya
yang diminta
atau
seharusnyadimi
nta oleh
pemberi Jasa
karena
penyerahan
Jasa, tidak
termasuk pajak
yangdipungut
menurut
undang-undang
ini dan
potongan harga
yang
dicantumkan
dalamFaktur
Pajak

nilai
berupauang,
termasuk
semua biaya
yang diminta
atau
seharusnya
diminta oleh
pemberiJasa
karena
penyerahan
Jasa Kena
Pajak, tidak
termasuk
pajak yang
dipungutmenu
rut Undangundang ini
dan potongan
harga yang
dicantumkan
dalam
FakturPajak

nilai berupa
uang, termasuk
semua
biayayang
diminta atau
seharusnya
diminta oleh
pemberi jasa
karena
penyerahan
JasaKena Pajak,
tidak termasuk
pajak yang
dipungut
menurut
Undang-undang
ini danpotongan
harga yang
dicantumkan
dalam Faktur
Pajak

1
5.

Nilai
Impor

nilai berupa
uang yang
menjadi dasar
panghitungan

nilai
berupauang
yang menjadi
dasar

nilai berupa
uang yang
menjadi
dasarpenghitung

bea
masukditambah
pungutan
lainnya yang
dikenakan
berdasarkan
ketentuan dalam
peraturanperund
ang-undangan
Pabean, untuk
Impor Barang
Kena Pajak,

1
6.

Pembeli

penghitungan
bea masuk
ditambah
pungutan
lainnya
yangdikenaka
n berdasarkan
ketentuan
dalam
peraturan
perundangundangan
Pabean
untukimpor
Barang Kena
Pajak, tidak
termasuk
pajak yang
dipungut
menurutUnda
ng-undang ini

an bea masuk
ditambah
pungutan
lainnya yang
dikenakan
pajakberdasarka
n ketentuan
dalam peraturan
perundangundangan
Pabean untuk
imporBarang
Kena Pajak,
tidak termasuk
Pajak
Pertambahan
Nilai yang
dipungut
menurutUndangundang ini

orang
pribadiatau
badan atau
instansi
Pemerintah
yang
menerima
atau
seharusnya
menerimapen
yerahan
Barang Kena
Pajak dan
yang
membayar
atau
seharusnya
membayar

orang pribadi
atau badan yang
menerima
atauseharusnya
menerima
penyerahan
Barang Kena
Pajak dan yang
membayar
atauseharusnya
membayar harga
Barang Kena
Pajak tersebut

hargaBarang
Kena Pajak
tersebut

1
7.

Penerima
Jasa

orang pribadi
atau badan
atau instansi
Pemerintah
yang
menerima
atau
seharusnyame
nerima
penyerahan
Jasa Kena
Pajak dan
yang
membayar
atau
seharusnya
membayarPen
ggantian atas
Jasa Kena
Pajak tersebut

orang pribadi
atau badan yang
menerimaatau
seharusnya
menerima
penyerahan Jasa
Kena Pajak dan
yang membayar
atauseharusnya
membayar
Penggantian atas
Jasa Kena Pajak
tersebut

1
8.

Faktur
Pajak

bukti
pungutan
pajak yang
dibuat oleh
Pengusaha
Kena Pajak
karena
penyerahan
BarangKena
Pajak atau
penyerahan

bukti pungutan
pajak yang
dibuat
olehPengusaha
Kena Pajak yang
melakukan
penyerahan
Barang Kena
Pajak
ataupenyerahan
Jasa Kena Pajak,

1
9.

Pajak
Masukan

Jasa Kena
Pajak atau
oleh
Direktorat
Jenderal
Beadan Cukai
karena impor
Barang Kena
Pajak

atau bukti
pungutan pajak
karena impor
Barang
KenaPajak yang
digunakan oleh
Direktorat
Jenderal Bea dan
Cukai.

PajakPertamb
ahan Nilai
yang dibayar
oleh
Pengusaha
Kena Pajak
karena
perolehanBar
ang Kena
Pajak
dan/atau
penerimaan
Jasa Kena
Pajak
dan/atau
pemanfaatanB
arang Kena
Pajak tidak
berwujud dari
luar Daerah
Pabean
dan/atau
pemanfaatan
JasaKena
Pajak dari
luar Daerah
Pabean
dan/atau
impor Barang
Kena Pajak

Pajak
Pertambahan
Nilai
yang
seharusnyasudah
dibayar
oleh
Pengusaha Kena
Pajak
karena
perolehan
Barang
Kena
Pajak
danatau
penerimaan Jasa
Kena Pajak dan
atau
pemanfaatan
Barang
Kena
Pajak
tidakberwujud
dari luar Daerah
Pabean dan atau
pemanfaatan
Jasa Kena Pajak
dari luarDaerah
Pabean dan atau
impor
Barang
Kena Pajak.

2
0.

Pajak
Keluaran

Pajak
Pertambahan
Nilai yang
dipungut oleh
Pengusaha
Kena Pajak
karena
penyerahanBa
rang Kena
Pajak atau
penyerahan
Jasa Kena
Pajak

2
1.

Nilai
Ekspor

nilaiberupa
uang,
termasuk
semua biaya
yang diminta
atau yang
seharusnya
dimintaoleh
eksportir

2
2.

Pemungut
Pajak
Pertambah
anNilai

orang pribadi,
badan, atau
instansi
Pemerintah
yang ditunjuk
olehMenteri
Keuangan
untuk
memungut,
menyetor, dan
melaporkan
pajak yang
terutangoleh
Pengusaha
Kena Pajak

Pajak
Pertambahan
Nilai terutang
yangwajib
dipungut oleh
Pengusaha Kena
Pajak yang
melakukan
penyerahan
Barang
KenaPajak,
penyerahan Jasa
Kena Pajak, atau
ekspor Barang
Kena Pajak
nilai berupa
uang, termasuk
semua
biayayang
diminta atau
seharusnya
diminta oleh
eksportir.

bendaharawanPe
merintah, badan,
atau instansi
Pemerintah yang
ditunjuk oleh
Menteri
Keuanganuntuk
memungut,
menyetor, dan
melaporkan
pajak yang
terutang oleh
PengusahaKena
Pajak atas
penyerahan

atas
penyerahan
Barang Kena
Pajak
dan/atau
penyerahanJa
sa Kena Pajak
kepada orang
pribadi,
badan, atau
instansi
Pemerintahter
sebut.
2
3.

Badan

Barang Kena
Pajak dan atau
penyerahan Jasa
KenaPajak
kepada
bendaharawan
Pemerintah,
badan, atau
instansi
Pemerintahterse
but

sekumpulan
orang dan atau
modal yang
merupakankesat
uan baik yang
melakukan
usaha maupun
yang tidak
melakukan
usaha
yangmeliputi
perseroan
terbatas,
perseroan
komanditer,
perseroan
lainnya,
BadanUsaha
Milik Negara
atau Daerah
dengan nama
dan dalam
bentuk apapun,
firma,kongsi,
koperasi, dana
pensiun,
persekutuan,

perkumpulan,
yayasan,
organisasimassa,
organisasi sosial
politik, atau
organisasi yang
sejenis, lembaga,
bentukusaha
tetap, dan bentuk
badan lainnya

No
.
1.

DIFINISI/
PERISTILAH
AN
Pajak

2.

Wajib Pajak

UU No.19 Th 1997

UU No.19 Th. 2000

semua jenis pajak
yang dipungut oleh
Pemerintah Pusat,
termasuk Bea Masuk
dan Cukai,dan pajak
yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah,
menurut
peraturanperundangundangan yang
berlaku

semua jenis pajak yang
dipungut oleh
PemerintahPusat,
termasuk Bea Masuk
dan Cukai, dan pajak
yang dipungut oleh
PemerintahDaerah,
menurut undangundang dan peraturan
daerah

orang pribadi atau
badan yang menurut
peraturan perundangundangan
perpajakanditentukan
untuk melakukan
kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut
pajak ataupemotong
pajak tertentu

orang pribadi atau
badan yang
menurutketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan
ditentukan untuk
melakukankewajiban
perpajakan, termasuk
pemungut pajak atau
pemotong pajak
tertentu

3.

Penanggung
Pajak

4.

Badan

5.

Pejabat

orang pribadi atau
badan yang
bertanggung jawab
atas pembayaran
pajak,termasuk wakil
yang menjalankan hak
dan memenuhi
kewajiban Wajib
Pajak
menurutperaturan
perundang-undangan
perpajakan
bentuk badan usaha
yang meliputi
perseroan terbatas,
perseroan
komanditer,perseroan
lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau
Daerah dengan nama
dan dalambentuk
apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma,
kongsi koperasi,
yayasan
atauorganisasi yang
sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha
tetap, sertabentuk
badan usaha lainnya

pejabatyang
berwenang
mengangkat dan
memberhentikan

orang pribadi atau
badan
yangbertanggung
jawab atas pembayaran
pajak, termasuk wakil
yang menjalankan
hakdan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak
menurut ketentuan
peraturanperundangundangan perpajakan
sekumpulan orang dan
atau modal yang
merupakankesatuan
baik yang melakukan
usaha maupun yang
tidak melakukan usaha
yangmeliputi
perseroan terbatas,
perseroan komanditer,
perseroan lainnya,
badanusaha milik
Negara atau Daerah
dengan nama dan
dalam bentuk apapun,
firma,kongsi, koperasi,
dana pensiun,
persekutuan,
perkumpulan, yayasan,
organisasimassa,
organisasi sosial
politik, atau organisasi
yang sejenis, lembaga,
bentukusaha tetap, dan
bentuk badan lainnya
pejabat yang
berwenang
mengangkat
danmemberhentikan

Jurusita Pajak,
menerbitkan
SuratPerintah
Penagihan Seketika
dan Sekaligus, Surat
Paksa, Surat
PerintahMelaksanaka
n Penyitaan, Surat
Pencabutan Sita,
Pengumuman Lelang,
PembatalanLelang,
Surat Perintah
Penyanderaan dan
surat lain yang
diperlukan
untukpenagihan pajak
sehubungan dengan
Penanggung Pajak
tidak melunasi
sebagian atauseluruh
utang pajak menurut
peraturan perundangundangan yang
berlaku
6.

Jurusita Pajak

7.

Utang Pajak

pelaksana tindakan
penagihan pajak yang
meliputi penagihan
seketika dansekaligus,
pemberitahuan Surat
Paksa, penyitaan dan
penyanderaan
pajakyang masih
harus dibayar
termasuk sanksi
administrasi berupa
bunga, denda
ataukenaikan yang
tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau

Jurusita Pajak,
menerbitkan Surat
Perintah Penagihan
Seketikadan Sekaligus,
Surat Paksa, Surat
Perintah
Melaksanakan
Penyitaan,
SuratPencabutan Sita,
Pengumuman Lelang,
Surat Penentuan Harga
Limit,
PembatalanLelang,
Surat Perintah
Penyanderaan dan
surat lain yang
diperlukan
untukpenagihan pajak
sehubungan dengan
Penanggung Pajak
tidak melunasi
sebagian atauseluruh
utang pajak menurut
undang-undang dan
peraturan daerah
pelaksana tindakan
penagihan pajakyang
meliputi penagihan
seketika dan sekaligus,
pemberitahuan Surat
Paksa,penyitaan dan
penyanderaan
pajak yang masih
harus dibayar
termasuksanksi
administrasi berupa
bunga, denda atau
kenaikan yang
tercantum dalamsurat
ketetapan pajak atau

8.

Penagihan
seketikadan
sekaligus

9.

Surat Paksa

10.

Biaya
penagihan
pajak

11.

Penyitaan

surat
sejenisnyaberdasarkan
peraturan perundangundangan perpajakan;
tindakan penagihan
pajak yang
dilaksanakan oleh
JurusitaPajak kepada
Penanggung Pajak
tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo
pembayaranyang
meliputi seluruh utang
pajak dari semua jenis
pajak, masa pajak,
dan tahunpajak
surat perintah
membayar utang
pajak danbiaya
penagihan pajak
biaya pelaksanaan
Surat Paksa, Surat
Perintah
Melaksanakan
Penyitaan,Pengumum
an Lelang,
Pembatalan Lelang
dan biaya lainnya
sehubungan
denganpenagihan
pajak
tindakan Jurusita
Pajak untuk
menguasai barang
Penanggung Pajak,
guna
dijadikanjaminan
untuk melunasi utang
pajak menurut
peraturan perundang-

surat sejenisnya
berdasarkan ketentuan
peraturanperundangundangan perpajakan
tindakanpenagihan
pajak yang
dilaksanakan oleh
Jurusita Pajak kepada
Penanggung
Pajaktanpa menunggu
tanggal jatuh tempo
pembayaran yang
meliputi seluruh utang
pajakdari semua jenis
pajak, Masa Pajak, dan
Tahun Pajak.
suratperintah
membayar utang pajak
dan biaya penagihan
pajak
biaya pelaksanaan
Surat Paksa,Surat
Perintah
Melaksanakan
Penyitaan,
Pengumuman Lelang,
Pembatalan
Lelang,Jasa Penilai
dan biaya lainnya
sehubungan dengan
penagihan pajak
tindakan Jurusita Pajak
untuk
menguasaibarang
Penanggung Pajak,
guna dijadikan
jaminan untuk
melunasi utang
pajakmenurut
peraturan perundang-

12.

Objek sita

13.

Lelang

14.

Penyanderaan

15

Gugatan

16.

Penagihan
pajak

undangan
yangberlaku
barang Penanggung
Pajak yang
dapatdijadikan
jaminan utang pajak
setiappenjualan
barang di muka
umum dengan cara
penawaran harga
secara lisan dan
atautertulis melalui
usaha pengumpulan
peminat atau calon
pembeli
pengekangan
sementara waktu
kebebasan
Penanggung Pajak
dengan
menempatkannyadi
tempat tertentu
upaya hukum
terhadap pelaksanaan
penagihan pajak dan
kepemilikan
barangsebagaimana
diatur dalam
peraturan perundangundangan yang
bersangkutan

undangan

serangkaian tindakan
agar Penanggung
Pajak melunasi utang
pajak danbiaya
penagihan pajak
dengan menegur atau
memperingatkan,
melaksanakanpenagih

serangkaian tindakan
agarPenanggung Pajak
melunasi utang pajak
dan biaya penagihan
pajak
dengan
meneguratau
memperingatkan,
melaksanakan

pengekangan
sementara waktu
kebebasanPenanggung
Pajak dengan
menempatkannya di
tempat tertentu
upaya hukum
terhadappelaksanaan
penagihan pajak atau
kepemilikan barang
sebagaimana diatur
dalamperaturan
perundang-undangan
yangbersangkutan.

an seketika dan
sekaligus,
memberitahukan
Surat Paksa,
mengusulkanpencega
han, melaksanakan
penyitaan,
melaksanakan
penyanderaan,
menjual barangyang
telah disita

penagihan seketika dan
sekaligus,memberitahu
kan
Surat
Paksa,
mengusulkan
pencegahan,
melaksanakan
penyitaan,melaksanaka
n
penyanderaan,
menjual barang yang
telah disita.

B. SANKSI
N
o

RUMU
SAN

1

Surat
Pemberi
tahuan
Tahuna
n
terlamb
at
disampa
ikan

UU NO. 16/2000

UU NO. 9/1994

UU no.6/1983.

Pasal 7 ayat (1):

Pasal 7 ayat (1):

Pasal 7:

“Apabila Surat
Pemberitahuan tidak
disampaikan dalam
jangka waktu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3)
atau batas waktu
perpanjangan
penyampaian Surat
Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4),
dikenakan sanksi
administrasi berupa
denda sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Masa

“Apabila Surat
Pemberitahuan
tidak
disampaikan atau
disampaikan
tidak sesuai
dengan batas
waktu
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3),
dikenakan sanksi
administrasi
berupa denda
untuk Surat
Pemberitahuan
Masa sebesar
Rp.25.000,- (dua

“Apabila Surat
Pemberitahuan
tidak
disampaikan
atau
disampaikan
tidak sesuai
dengan batas
waktu
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 3
ayat (3),
dikenakan
sanksi berupa
denda
administrasi
Rp.10.000,-

2

Pembet
ulan
sendiri
Surat
Pemberi
tahuan
Tahuna
n
Kurang
Bayar

dan sebesar Rp.
100.000,00 (seratus
ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan
Tahunan.”

puluh lima ribu
rupiah) dan
untuk Surat
Pemberitahuan
Tahunan sebesar
Rp. 50.000,(lima puluh ribu
rupiah).”

(sepuluh ribu
rupiah).”

Pasal 8 ayat (2):

Pasal 8 ayat (2):

Pasal 8 ayat (2)

“Dalam hal Wajib
Pajak membetulkan
sendiri Surat
Pemberitahuan yang
mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih
besar, maka kepadanya
dikenakan sanksi
administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas
jumlah pajak yang
kurang dibayar,
dihitung sejak saat
penyampaian Surat
Pemberitahuan berakhir
sampai dengan tanggal
pembayaran karena
pembetulan Surat
Pemberitahuan itu.”

“Dalam hal
Wajib Pajak
membetulkan
sendiri Surat
Pemberitahuan
yang
mengakibatkan
utang pajak
menjadi lebih
besar, maka
kepadanya
dikenakan sanksi
administrasi
berupa bunga
sebesar 2% (dua
persen) sebulan
atas jumlah pajak
yang kurang
dibayar, dihitung
sejak saat
penyampaian
Surat
Pemberitahuan
berakhir sampai
dengan tanggal
pembayaran
karena
pembetulan
Surat

“Dalam hal
Wajib Pajak
membetulkan
sendiri Surat
Pemberitahuan
yang
mengakibatkan
hutang pajak
menjadi lebih
besar, maka
kepadanya
dikenakan
sanksi
administrasi
berupa bunga
sebesar 2% (dua
persen) sebulan
atas jumlah
pajak yang
kurang dibayar,
dihitung sejak
saat
penyampaian
Surat
Pemberitahuan
berakhir sampai
dengan tanggal
pembayaran
karena

Pemberitahuan
itu.”

3

4

Pembay
aran
atau
penyeto
ran
setelah
jatuh
tempo

Kekura
ngan
pembay
aran
Pajak
Terutan
g

pembetulan
Surat
Pemberitahuan
itu.”

Pasal 9 ayat (2A):
“Apabila pembayaran
atau penyetoran pajak
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), atau
ayat (2) dilakukan
setelah tanggal jatuh
tempo pembayaran atau
penyetoran pajak
dikenakan sanksi
administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan yang
dihitung dari jatuh
tempo pembayaran
sampai dengan tanggal
pembayaran, dan
bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu)
bulan.”

5

Pasal 14 ayat (3):

Pasal 14 ayat (3):

“Jumlah kekurangan
pajak yang terutang
dalam Surat Tagihan
Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi
administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua

“Jumlah
kekurangan
pajak yang
terutang dalam
Surat Tagihan
Pajak
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) huruf a

Ditemu
kannya
bukti
baru
yang
menyeb
abkan
penamb
ahan
pajak

persen) sebulan untuk
paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan,
dihitung sejak saat
terutangnya pajak atau
Bagian Tahun Pajak
atau Tahun Pajak
sampai dengan
diterbitkannya Surat
Tagihan Pajak.”

dan huruf b
ditambah dengan
sanksi
administrasi
berupa bunga
sebesar 2% (dua
persen) sebulan
untuk selamalamanya dua
puluh empat
bulan, dihitung
sejak saat
terutangnya
pajak atau
Bagian Tahun
Pajak atau Tahun
Pajak sampai
dengan
diterbitkannya
Surat Tagihan
Pajak.”

Pasal 15 ayat (2):

Pasal 15 ayat (2):

“Jumlah kekurangan
pajak yang terutang
dalam Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar
Tambahan, ditambah
dengan sanksi
administrasi berupa
kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari
jumlah kekurangan
pajak tersebut.”

“Jumlah
kekurangan
pajak yang
terutang dalam
Surat Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar
Tambahan,
ditambah dengan
sanksi
administrasi
berupa kenaikan
sebesar 100%
(seratus persen)
dari jumlah

Pasal 15 ayat
(2):
“Jumlah
kekurangan
pajak yang
terutang dalam
Surat Ketetapan
Pajak
Tambahan,
ditambah
dengan sanksi
administrasi
berupa
kenaikan
sebesar 100%
(seratus persen)
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Tidak
memba
yar
pajak
dalam
jangka
waktu
10
(sepulu
h) tahun

kekurangan
pajak tersebut.”

dari jumlah
kekurangan
pajak tersebut.”

Pasal 15 ayat (4):

Pasal 15 ayat (4):

Pasal 15 ayat
(4):

“Apabila jangka waktu
10 (sepuluh) tahun
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) telah
lewat, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar
Tambahan tetap dapat
diterbitkan ditambah
sanksi administrasi
berupa bunga sebesar
48% (empat puluh
delapan persen) dari
jumlah pajak yang tidak
atau kurang bayar,
dalam hal ini Wajib
Pajak setelah jangka
waktu 10 (sepuluh)
tahun tersebut dipidana
karena melakukan
tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan
putusan Pengadilan
yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap."

“Apabila jangka
waktu sepuluh
tahun
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) telah
lewat, Surat
Ketetapan Pajak
Kurang Bayar
Tambahan tetap
dapat diterbitkan
ditambah sanksi
administrasi
berupa bunga
sebesar 48%
(empat puluh
delapan persen)
dari jumlah pajak
yang tidak atau
kurang dibayar,
dalam hal Wajib
Pajak setelah
jangka waktu
sepuluh tahun
tersebut dipidana
karena
melakukan
tindak pidana di
bidang
perpajakan
berdasarkan
putusan
Pengadilan yang

“Apabila
jangka waktu
lima tahun
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1)
telah lewat,
Surat Ketetapan
Pajak
Tambahan tetap
dapat
diterbitkan
dalam hal
Wajib Pajak
setelah jangka
waktu lima
tahun tersebut
dipidana karena
melakukan
tindak pidana di
bidang
perpajakan
yang dilakukan
mengenai pajak
yang
penagihannya
telah lewat
waktu,
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang telah

telah
memperoleh
kekuatan hukum
tetap."
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memperoleh
kekuatan
hukum tetap."

Kekura
ngan
pembay
aran
Pajak

Pasal 17C ayat (5):

Pajak
terutang
tidak/ku
rang
dibayar
pada
saat
jatuh
tempo

Pasal 19 ayat (1), (2),
(3):

Pasal 19 ayat
(1), (2), (3):

(1) “Apabila atas pajak
yang terutang
menurut Surat
Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, atau
Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan
tambahan jumlah
pajak yang harus
dibayar berdasarkan
Surat Keputusan

(1) “Apabila
atas pajak
yang
terutang
pada saat
jatuh tempo
pembayaran
tidak dibayar
atau kurang
dibayar,
maka atas
jumlah pajak

“Apabila berdasarkan
hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4), Direktur
Jenderal Pajak
menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, jumlah
kekurangan pajak
ditambah dengan sanksi
administrasi berupa
kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari
jumlah kekurangan
pembayaran pajak."

Pembetulan, Surat
Keputusan
Keberatan atau
Putusan Banding,
pada jatuh tempo
pembayaran tidak
atau Putusan
Banding, pada saat
jatuh tempo
pembayaran tidak
atau kurang bayar,
maka atas jumlah
pajak yang tidak
atau kurang bayar,
dikenakan sanksi
administrasi berupa
bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan
untuk seluruh masa,
yang dihitungdari
tanggal jatuh tempo
sampai dengan
tanggal pembayaran
atau tanggal
diterbitkannya Surat
Tagihan Pajak, dan
bagian dari bulan
dihitung penuh 1
(satu) bulan.”
(2) ”Dalam hal Wajib
Pajak diperbolehkan
mengangsur atau
menunda
pembayaran pajak,
juga dikenakan
bunga sebesar 2%
(dua persen)
sebulan, dan bagian
dari bulan dihitung

yang tidak
dibayar atau
kurang
dibayar itu,
dikenakan
bunga
sebesar 2%
(dua persen)
sebulan
untuk
seluruh
masa, yang
dihitung dari
jatuh tempo
sampai
dengan hari
pembayaran
dan bagian
dari bulan
dihitung
penuh satu
bulan.”
(2) ”Dalam hal
Wajib Pajak
diperbolehka
n
mengangsur
atau
menunda
pembayaran
pajak, juga
dikenakan
bunga
sebesar 2%
(dua persen)
sebulan.”
(3) “Dalam hal
Wajib Pajak

penuh 1 (satu)
bulan.”
(3) “Dalam hal Wajib
Pajak diperbolehkan
menunda
penyampaian Surat
Pemberitahuan dan
ternyata
penghitungan
sementara pajak
yang terutang
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (5)
kurang dari jumlah
pajak yang
sebenarnya terutang,
maka atas
kekurangan
pembayaran
tersebut, dikenakan
bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan
yang dihitung dari
saat berakhirnya
kewajiban
menyampaikan Surat
Pemberitahuan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3)
huruf b sampai
dengan tanggal
dibayarnya
kekurangan
pembayaran
tersebut, dan bagian
dari bulan dihitung
penuh 1 (satu)

diperbolehka
n menunda
penyampaia
n Surat
Pemberitahu
an dan
ternyata
penghitunga
n sementara
pajak yang
terutang
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
3 ayat (5)
kurang dari
jumlah pajak
yang
sebenarnya
terutang,
maka atas
kekurangan
pembayaran
pajak
tersebut,
dikenakan
bunga
sebesar 2%
(dua persen)
sebulan yang
dihitung dari
saat
berakhirnya
kewajiban
menyampaik
an Surat
Pemberitahu
an
sebagaimana
dimaksud

bulan."
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Kealpaa
n Wajib
Pajak

dalam Pasal
3 ayat (3)
huruf b
sampai
dengan hari
dibayarnya
kekurangan
pembayaran
tersebut."

Pasal 38:

Pasal 38:

Pasal 38:

“Setiap orang yang
karena kealpaannya :
a. tidak menyampaikan
Surat
Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat
Pemberitahuan,
tetapi isinya tidak
benar atau tidak
lengkap, atau
melampirkan
keterangan yang
isinya tidak benar,

“Barang siapa
karena
kealpaannya :
a. tidak
menyampaika
n Surat
Pemberitahua
n; atau
b.
menyampaika
n Surat
Pemberitahua
n, tetapi
isinya tidak
benar atau
tidak lengkap,
atau
melampirkan
keterangan
yang isinya
tidak benar,

“Barang siapa
karena
kealpaannya :
a. tidak
menyampaik
an Surat
Pemberitahu
an; atau
b.
menyampaik
an Surat
Pemberitahu
an, tetapi
isinya tidak
benar atau
tidak
lengkap, atau
melampirkan
keterangan
yang tidak
benar,

sehingga dapat
menimbulkan
kerugian pada
pendapatan
negara, diancam
dengan pidana

sehingga dapat
menimbulkan
kerugian pada
Negara,
dipidana
dengan pidana

sehingga dapat
menimbulkan kerugian
pada pendapatan
negara, dipidana
dengan pidana
kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan atau
denda paling tinggi 2
(dua) kali jumlah pajak
terutang yang tidak
atau kurang dibayar."

kurungan paling
selama-lamanya
satu tahun dan
denda setinggitingginya dua
kali jumlah
pajak terutang
yang tidak atau
kurang dibayar."
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Tindak
pidana
yang
dilakuk
an
Wajib
Pajak

kurungan
paling selamalamanya satu
tahun dan/atau
denda setinggitingginya
sebesar dua
kali jumlah
pajak yang
terutang."

Pasal 39 ayat (1), (2),
(3):

Pasal 39 ayat (1),
(2), (3):

Pasal 39 ayat
(1), (2), (3):

(1) “Setiap orang yang
dengan sengaja :
a. tidak
mendaftarkan
diri, atau
menyalahgunak
an atau
menggunakan
tanpa hak
Nomor Pokok
Wajib Pajak
atau
Pengukuhan
Pengusaha Kena
Pajak
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 2; atau
b. tidak
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan;
atau
c. menyampaikan
Surat

(1) “Barang
siapa dengan
sengaja :
a. tidak
mendafta
rkan diri,
atau
menyalah
gunakan
atau
menggun
akan
tanpa hak
Nomor
Pokok
Wajib
Pajak
atau
Penguku
han
Pengusah
a Kena
Pajak
sebagaim
ana

(1) “Barang
siapa dengan
sengaja :
a. tidak
mendaft
arkan
diri,
atau
menyala
hgunaka
n atau
menggu
nakan
tanpa
hak
Nomor
Pokok
Wajib
Pajak
sebagai
mana
dimaksu
d dalam
Pasal 2;
atau

Pemberitahuan
dan atau
keterangan yang
isinya tidak
benar atau tidak
lengkap; atau
d. menolak untuk
dilakukan
pemeriksaan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 29; atau
e. memperlihatkan
pembukuan,
pencatatan, atau
dokumen lain
yang palsu atau
dipalsukan
seolah-olah
benar; atau
f. tidak
menyelenggarak
an pembukuan
atau pencatatan,
tidak
memperlihatkan
atau tidak
meminjamkan
buku, catatan
atau dokumen
lainnya; atau
g. tidak menyetor
pajak yang telah
dipotong atau
dipungut,
sehingga dapat
menimbulkan
kerugian pada
pendapatan
negara, dipidana

dimaksud
dalam
Pasal 2;
atau
b. tidak
menyamp
aikan
Surat
Pemberit
ahuan;
atau
c.
menyamp
aikan
Surat
Pemberit
ahuan
dan/atau
keteranga
n yang
isinya
tidak
benar
atau tidak
lengkap;
atau
d.
memperli
hatkan
pembuku
an,
pencatata
n, atau
dokumen
lain yang
palsu
atau
dipalsuka
n seolaholah

b. tidak
menyam
paikan
Surat
Pemberi
tahuan;
dan/atau
c.
menyam
paikan
Surat
Pemberi
tahuan
dan/atau
keterang
an yang
isinya
tidak
benar
atau
tidak
lengkap;
dan/atau
d. tidak
memper
lihatkan
atau
tidak
meminja
mkan
pembuk
uan,
pencatat
an, atau
dokume
n
lainnya;
dan/atau
e. tidak
menyele

dengan pidana
penjara paling
lama 6 (enam)
tahun dan denda
paling tinggi 4
(empat) kali
jumlah pajak
terutang yang
tidak atau
kurang
dibayar.”
(2) “Pidana
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) dilipatkan 2
(dua) apabila
seseorang
melakukan lagi
tindak pidana di
bidang perpajakan
sebelum lewat 1
(satu) tahun,
terhitung sejak
selesainya menjalani
pidana penjara yang
dijatuhkan.”
(3) “Setiap orang yang
melakukan
percobaan untuk
melakukan tindak
pidana
menyalahgunakan
atau menggunakan
tanpa hak Nomor
Pokok Wajib Pajak
atau Pengukuhan
Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana

benar;
atau
e. tidak
menyelen
ggarakan
pembuku
an atau
pencatata
n, tidak
memperli
hatkan
atau tidak
meminja
mkan
buku,
catatan
atau
dokumen
lainnya;
atau
f. tidak
menyetor
pajak
yang
telah
dipotong
atau
dipungut,
sehingga
dapat
menimbulkan
kerugian pada
pendapatan
negara,
diancam
dengan
pidana
penjara
selamalamanya

nggarak
an
pembuk
uan atau
pencatat
an, tidak
memper
lihatkan
atau
tidak
meminja
mkan
buku,
catatan
atau
dokume
n
lainnya;
atau
f. tidak
menyeto
r pajak
yang
telah
dipoton
g atau
dipungu
t,
sehingga
dapat
menimbulka
n kerugian
pada negara,
dipidana
dengan
pidana
penjara
selamalamanya tiga
tahun

dimaksud dalam
ayat (1) huruf a, atau
menyampaikan Surat
Pemberitahuan dan
atau keterangan
yang isinya tidak
benar atau tidak
lengkap
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) huruf c
dalam rangka
mengajukan
permohonan restitusi
atau melakukan
kompensasi pajak,
dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 2 (dua)
tahun dan denda
paling tinggi 4
(empat) kali jumlah
restitusi yang
dimohon dan atau
kompensasi yang
dilakukan oleh
Wajib Pajak."

enam tahun
dan denda
setinggitingginya
empat kali
jumlah pajak
terutang yang
tidak atau
kurang
dibayar.”
(2) “Ancaman
pidana
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1)
dilipatkan dua
apabila
seseorang
melakukan
lagi tindak
pidana di
bidang
perpajakan
sebelum lewat
satu tahun,
terhitung
sejak
selesainya
menjalani
pidana
penjara yang
dijatuhkan.”
(3) “Barang
siapa
melakukan
percobaan
untuk
melakukan

dan/atau
denda
setinggitingginya
empat kali
jumlah pajak
yang
terhutang
yang kurang
atau tidak
dibayar.”
(2) “Ancaman
pidana
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat
(1)
dilipatkan
dua apabila
seseorang
melakukan
lagi tindak
pidana di
bidang
perpajakan
sebelum
lewat satu
tahun,
terhitung
sejak
selesainya
menjalani
sebagian
atau seluruh
pidana
penjara yang
dijatuhkan.”

tindak pidana
menyalahgun
akan atau
menggunakan
tanpa hak
Nomor Pokok
Wajib Pajak
atau
Pengukuhan
Pengusaha
Kena Pajak
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1)
huruf a, atau
menyampaika
n Surat
Pemberitahua
n dan/atau
keterangan
yang isinya
tidak benar
atau tidak
lengkap
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1)
huruf c dalam
rangka
mengajukan
permohonan
restitusi atau
melakukan
kompensasi
pajak,
dipidana
dengan
pidana
penjara
selama-

lamanya dua
tahun dan
denda
setinggitingginya
empat kali
jumlah
restitusi yang
dimohon
dan/atau
kompensasi
yang
dilakukan
oleh Wajib
Pajak."
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Kealpaa
n
Pejabat
yang
menjadi
Wajib
Pajak

menyebabkan tidak
dipenuhinya
kewajiban pejabat
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 34, dipidana
dengan pidana
penjara paling lama
2 (dua) tahun dan
denda paling banyak
Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta
rupiah).”

Pasal 41 ayat (1), (2),
(3):

Pasal 41 ayat (1),
(2), (3):

Pasal 41 ayat
(1), (2), (3):

(1) “Pejabat yang
karena kealpaannya
tidak memenuhi
kewajiban
merahasiakan hal
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 34, dipidana
dengan pidana
kurungan paling
lama 1 (satu) tahun
dan denda paling
banyak Rp.
4.000.000,00 (empat
juta rupiah).”

(1) “Pejabat yang
karena
kealpaannya
tidak
memenuhi
kewajiban
merahasiakan
hal
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
34, diancam
dengan
pidana
kurungan
selamalamanya satu
tahun dan
denda
setinggitingginya Rp.

(1) “Pejabat
yang karena
kealpaannya
tidak
memenuhi
kewajiban
merahasiaka
n hal
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
34, dipidana
dengan
pidana
kurungan
selamalamanya
enam bulan
dan/atau
denda
setinggi-

(2) “Pejabat yang
dengan sengaja tidak
memenuhi
kewajibannya atau
seseorang yang

(3) “Penuntutan
terhadap tindak
pidana sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2)
hanya dilakukan atas
pengaduan orang
yang kerahasiannya
dilanggar."

2.000.000,00
(dua juta
rupiah).”
(2) “Pejabat yang
dengan
sengaja tidak
memenuhi
kewajibannya
atau
seseorang
yang
menyebabkan
tidak
dipenuhinya
kewajiban
pejabat
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
34, diancam
dengan
pidana
penjara
selamalamanya dua
tahun dan
denda
setinggitingginya Rp.
5.000.000,00
(lima juta
rupiah).”
(3) “Penuntutan
terhadap
tindak pidana
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1)

tingginya
Rp.
1.000.000,00
(satu juta
rupiah).”
(2) “Pejabat
yang dengan
sengaja tidak
memenuhi
kewajibanny
a atau
seseorang
yang
menyebabka
n tidak
dipenuhinya
kewajiban
pejabat
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
34 dipidana
dengan
pidana
penjara
selamalamanya satu
tahun
dan/atau
denda
setinggitingginya
Rp.
2.000.000,00
(dua juta
rupiah).”
(3) “Penuntutan
terhadap

dan ayat (2)
hanya
dilakukan atas
pengaduan
orang yang
kerahasiannya
dilanggar."
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Tidak
member
ikan
keteran
gan atau
bukti
yang
benar

Pasal 41A:
“Setiap orang yang
menurut Pasal 35
Undang-undang ini
wajib memberi
keterangan atau bukti
yang diminta tetapi
dengan sengaja tidak
memberi keterangan
atau bukti, atau
memberi keterangan
atau bukti yang tidak
benar, dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak
Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)."

Pasal 41A:
“Barang siapa
yang menurut
Pasal 35
Undang-undang
ini wajib
memberi
keterangan atau
bukti yang
diminta tetapi
dengan sengaja
tidak memberi
keterangan atau
bukti, atau
memberi
keterangan atau
bukti yang tidak
benar, diancam
dengan pidana
penjara selamalamanya satu
tahun dan denda
setinggitingginya Rp.

tindak
pidana
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat
(1) dan ayat
(2) hanya
dilakukan
atas
pengaduan
orang yang
kerahasianny
a dilanggar."

5.000.000,00
(lima juta
rupiah)."
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Orang
yang
sengaja
mengha
langi
atau
memper
sulit
penyidi
kan

Pasal 41B:

Pasal 41B:

“Setiap orang yang
dengan sengaja
menghalangi atau
mempersulit penyidikan
tindak pidana di bidang
perpajakan, dipidana
dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling
banyak Rp.
10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).”

“Barang siapa
dengan sengaja
menghalangi
atau mempersulit
penyidikan
tindak pidana di
bidang
perpajakan,
diancam dengan
pidana penjara
selama-lamanya
tiga tahun dan
denda setinggitingginya Rp.
10.000.000,00
(sepuluh juta
rupiah).”

BAB IV
PENUTUP

SARAN
Perlu pemahaman yang lebih menyeluruh mengenaiperpajakan
oleh masyarakat agar partisipasi masyarakat menjadi lebih

KESIMPULAN
besar yang pada akhirnya

memberikan kontribusi

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bisa disimpulkan
keuangan yang besar pula kepada negara.
beberapa hal sebagai berikut;
Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang
Masalah perpajakan masih sangat sulit dipahami secara utuh oleh
sangat banyak itu perlu dikodifikasi dalam kebuah kitab
masyarakat.
undang-undang

agar

lebih

mudah

dipahami

oleh

Sulitnya memahami masalah perajakan adalah salah satunya disebabkan
masyarakat.
oleh sangat banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur
Perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di
mengenai pajak dan tersebar secara parsial.
bidang perpajakan agar tidak terjadi tumpang tindih dan
Meskipun terdapat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang
saling kontradiktif antara satu peraturan dengan peraturan
mengatur mengenai pajak tetapi pengaturan tersebut masih belum begitu
yang lain.
tegas dan kadang tidak sinkron antara satu peraturan dengan peraturan yang
Perlu dibuat konsep yang seragam tentang pajak dan
lain.
kemudian dituangkan dalam undang-undang sehingga
Sampai saat ini belum ada difinisi yang pasti tentang pajak dalam hukum
terdapat acuan yang jelas dan representatif bagi
positif. Selama ini konsep tentang pajak hanya mengacu dari pendapat para
pelaksanaan perpajakan di Indonesia.
pakar dan akademisi di bidang perpajakan. Padahal sebagai salah satu aspek
yang menyentuh kepentingan kebendaan publik, difinisi pajak merupakan
tonggak pertama yang sangat penting bagi penarikan pajak oleh negara.
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