
 

 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Istilah pajak atau fiscal berasal dari bahasa latin fiscalis yang berasal dari 

kata benda yaitu fiscus atau fise dalam bahasa Perancis yang berarti kerangka 

uang. Kata fiskal sebagai kata sifat berarti sama dengan perpajkan, mempunyai 

fungsi untuk meningkatkan penerimaan negara (budgeter), dan fungsi mengatur 

(reguler). Batasan atau definisi pajak bermacam-macam, dalam hubungannya 

dengan penelitian yang merupakan landasan atau pedoman dalam teori 

penganalisaan, disini dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian atau 

definisi pajak. 

Beberapa pengertian pajak yang diungkapkan para ahli diantaranya 

menurut Andriani dalam buku Pengatur Ilmu Hukum Pajak karangan R. Santoso 

Brotodiharjo, sebagai berikut : 

 “ Pajak adalah iuran kepada kas negara, yang dapat dipaksakan, yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut pearaturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembaliyang langsung dapat ditunjuk dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” 

(Andriani,(Brotodiharjo,1989:2)) 

 Beberapa yang dapat ditarik dari definisi diatas adalah menitikberatkan 

kepada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi 

lainnya yaitu fungsi mengatur (regular). 



Soeparman Soemahamidjaja dalam pengantar Ilmu Hukum Pajak karangan 

R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan bahwa. 

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

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 

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

” (Soemahamidjaja,(Brotodiharjo, 1989:5)).  

 Berdasarkan pengertian tersebut diatas yang mencantumkan iuran wajib, 

diharapkan ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan 

wajib pajak, sehingga dihindari penggunaan istilah “paksaan”. 

 Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak 

karangan R. Santoso Brotodiharjo, definisi pajak adalah sebagai berikut : 

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang, yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum ” (Rochmat Soemitro, Brotodiharjo, 

1989:5) 

 Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro di atas menekankan pada 

fungsi budgeter. Kata-kata “dapat dipaksakan” artinya bila hutang pajak tidak 

dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat 

paksa dan surat sita atau bahkan penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak tidak 

dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu seperti halnya retribusi. 

 Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka ciri-ciri yang melekat 

pada pengertian pajak adalah : 

1. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terdapat 

surplus digunakan untuk public invesment. 

4. Pajak mempunyai tujuan, tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara 

(budgeter) tetapi juga mengatur (regular). 



5. Sifatnya dapat dipaksakan. 

 

 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Sebagaimana ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak di atas, terlihat 

ada beberapa fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Budgeter 

Merupakan fungsi pajak sebagai suatu sumber penerimaan negara untuk 

mengisi kas negara. Dalam APBN pajak merupakan sumber pendapatan 

negara yang utama maka dalam hal ini hanya pemerintah yang berwenang 

melakukan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Selanjutnya hasil 

pemungutan pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan, sedangkan apabila 

terdapat sisa (surplus) digunakan untuk investasi publik (public invesment). 

2. Fungsi Regular 

Pajak yang dipungut digunakan sebagai pengatur keseimbangan tata ekonomi 

nasional dan tata ekonomi masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Fungsi 

mengatur ini dapat dibagi dalam : 

• Tugas ekonomi, misalnya mengecek naik turunnya harga yang terlalu 

besar atau membantu pembangunan setelah terjadi peperangan. 

• Tugas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, seperti 

menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang 

berpenghasilan kecil dan mengusahakan pembagian lebih merata 

dalam penghasilan dan kekayaan sosial. 

3. Fungsi Redistribusi  

Fungsi redistribusi ini lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan 

dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan 

pajak, salah satu contohnya dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk 

tingkat penghasilan yang lebih tinggi. 

4. Fungsi Demokrasi 



Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. 

Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

pembayar pajak. 

 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam, yaitu : 

1. Self Assesment System 

Merupakan sistem pemngutan pajak dimana wajib pajak diberi kebebasan 

untuk menghitung, menetapkan pajak yang terutang, membayar pajak, 

memperhitungkan dan melaporkan jumlah pajak yang terutang ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersdaftar sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Official Assesment System 

Pada sistem ini, petugas pajak yang aktif untuk melakukan penghitungan 

pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah 

sebagai berikut. 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oelh 

fiskus. 

3. Witholding System 

Adalah pemungutan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung, 

menetapkan besarnya pajak terutang dan membantu pemerintah memungut 

pajak dari wajib pajak. Yang dimaksud pihak ketiga disini adalah orang atau 

badan hukum yang bukan merupakan badan publik sebenarnya, yang 

mempunyai wewenang untuk memungut pajak. Tapi melalui undang-undang 

dibayarkan kepada wewenang untuk memungut pajak atas jumlah uang yang 

dibayarkan kepada karyawan, pemegang saham, penerima honorarium 

sehubungan dengan pekerjaan jasa dan sebagainya. 

 

2.1.4 Azas Pemungutan Pajak 



 Pemungutan pajak di Indonesia dapat dilakukan berdasrkan 3 azas, yaitu : 

1. Azas Tempat Tinggal (Azas Domisili) 

Yaitu pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal seseorang atau wajib 

pajak. Dalam hal ini tidak memandang kebangsaan, yang menjadi patokan 

adalah tempat tinggal, sehingga orang asing pun asalkan bertempat tinggal di 

indonesia, wajib membayar pajak penghasilannya di Indonesia. 

2. Azas Kebangsaan 

Yaitu azas pemungutan pajak yang menghubungkan pengenaan pajak dengan 

kebangsaan dari suatu negara. Sebagai contoh pajak dikenakan kepada orang-

orang yang mempunyai kebangsaan Indonesia dengan tidak memperdulikan 

dimana mereka bertempat tinggal. 

3. Azas Sumber 

Menurut azas ini, pemungutan pajak didasarkan pada darimana objek pajak 

berasal. Apabila suatu negara sumber-sumber pendapatan, maka negara 

tersebutlah yang berhak memungut pajak dengan pajak tidak menghiraukan 

dimana wajib pajak bertempat tinggal. 

 

2.1.5 Jenis Pajak 

 Pajak yang kita kenal di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa kelompok, yaitu : 

1. Menrut golongannya, pajak dibedakan menjadi : 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak 

langsung dipungut secara periodik, contohnya adalah PPh. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung hanya dipungut 

apabila terjadi suatu peristiwa atau perubahan seperti penyerahan barang 

tak bergerak, pembuatan akta tanah dan sebagainya. Contohnya adalah 

Bea Materai, dan Bea Balik Nama. 

2. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi : 



a. Pajak Subketif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, yang berarti memperhatikan keadaan wajib pajak. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdarsarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan wajib pajak. 

 

3. Menurut pemungutnya, dapat dibedakan menjadi : 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dikelola oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya 

adalah PPh, PPN, dan PPnBm, dan Bea materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dikelola oleh Departemen 

Dalam Negeri dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. 

Contohnya adalah Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran. 

 

2.1.6 Subjek dan Objek Pajak 

 Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1) 

menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, 

warisan yang belum terbagi, dan Bentuk Usaha tetap (BUT). 

 Subjek Pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 

1. Subjek pajak dalam negeri. Yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah : 

a. Orang pribadi yang bertemapt tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang 

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai 

niat bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

2. Subjek pajak luar negeri. Yang termasuk subjek pajak luar negeri adalah : 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 



b. Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha 

Tetap (BUT) di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dari Indonesia bukan dari menjalankan atau melakukan kegiatan melalui 

BUT. 

 

3. Bentuk Usaha tetap (BUT) 

BUT sebenarnya merupakan subjek pajak luar negeri seperti dijelaskan dalam 

pengertian subjek pajak luar negeri di atas. Namun berdasarkan pasal 2 ayat 

(5) Undang-Undang Pajak Penghasilan, ada beberapa kriteria sehingga dapat 

dikatakan adanya suatu BUT, yaitu : 

a. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan atau tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia. 

b. Untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

c. Dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor 

perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian 

sumber daya alam, perikanan, orang yang bertindak sebagai agen dan 

sebagainya. 

 

Pasal 3 Undang-undang PPh menyebutkan yang tidak termasuk subjek 

pajak, hal tersebut lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Kuangan Nomor 

574/KMK.04/2000. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah : 

1. Badan perwakilan negara asing. 

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari 

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka sepanjang 

bukan WNI dan di Indonesia tidak mempunyai penghasilan lain. 

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. 



Selain subjek pajak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 juga 

mengatur obje pajak. Pasal 4 menyebutkan bahwa objek pajak adalah 

pengahasilan. Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Adapun objek pajak dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Penghasilan dari pekerjaan atau hubungan kerja. 

2. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta. 

3. Penghasilan dari pekerjaan bebas. 

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke 

dalam salah satu dari tiga kelomok di atas. 

 

2.1.7 Tarif Pajak 

 Dalam menghitung tarif pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif 

pajak yang dimaksud adalah tarif untuk menghitung basarnya pajak terutang atau 

pajak yang harus dibayar yang diukur dalam besaran prosentase. 

 Struktur tarif yang berhubungan dengan pola prosentase tarif pajak dikenal 

dengan 4 (empat) macam tarif, yaitu : 

1. Tarif pajak proporsional / sebanding 

Yang dimaksud dengan tarif pajak proporsional adalah tarif yang merupakan 

persentase yang tetap. Dengan demikian, semakin besar dasar pengenaan 

pajak, semakin besar pula jumlah pajak terutangnya. Contoh penerapannya 

adalah tarif PPN 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa 

Kena Pajak (JKP). 

2. Tarif pajak progresif 

Merupakan suatu tarif yang persentasenya semakin besar apabila jumlah yang 

menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Misalnya terih PPh yang 

berlaku di Indoensia. Memperhatikan kaenakikan persentasenya, terif pajak 

progresif dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : 



a. Tarif progresif progresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin 

besar.  

b. Tarif progrisf tetap, yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap. 

c. Terif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin kecil. 

3. Tarif pajak tetap 

Menunjukan tariff pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung kepada nilai 

objek yang dikenakan pajak. Contonya adalah bea materai. 

4. Tarif pajak degresif 

Merupakan tariff pajak yang besar persentasenya semakin kecil apabila jumlah 

dasar pengenaan pajaknya semakin besar. 

 Sesuai dengan UU No. 36 pasal 17 ayat 1a tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, tarif pajak yang ditetapkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2.1 
Tarif Pajak 

 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5% 

Rp. 50.000.000,- - Rp. 250.000.000,- 15% 

Rp. 250.000.000,- - Rp. 500.000.000,- 25% 

Rp. 500.000.000,- - ke atas 30% 

 

2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

• Pendaftaran 

Sesuai dengan self assessment maka WP mempunyai kewajiban untuk 

mendaftarkan diri ke KPP atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wp 

untuk diberikan NPWP. Disamping melalui KPP atau KP4, pendaftaran NPWP 

juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP 

melalui media elektronik on-line  (internet). 



Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat 

langsung lainnya, seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran / kredit 

pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu WP bertolak ke luar negeri, 

memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-

bank. 

 

A. NPWP 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 

tanda pengenal atau identitas bagi setiap WP dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak 

wajib mendaftarkann diri pada KPP atau KP4 dengan mengisi formulir 

pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau 

dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-register. 

Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak 

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya berupa 

Fotokopi KTP yang masih berlaku atau kartu keluarga. 

2. Bagi Wajib Pajak Bandan, dokumen yang diperlukan antara lain : 

a. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, 

b. Fotokopi KTP Pengurus, dan 

c. Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari lurah 

Kepada WP diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 

pada hari kerja berikutnya dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 3 (tga) hari 

kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat 

bahwa untuk pengurusan NPP tersebut tidak dikenakan biaya apapun. 

 

B. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) 

Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai pengusaha yang 

dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4, atau dapat pula dilakukan secara on-line  

melalui e-register. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan 



dilakukan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang 

bersangkutan. Dengan dikukuhkannya pengusaha sebagai PKP maka atas 

penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur 

Pajak. 

 

 

 

• Pembayaran, Pemotongan / Pemungutan, dan Pelaporan 

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

system self assessment wajibmelakukan sendiri penghitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. 

A. Pembayaran Pajak 

Mekanisme Pembayaran Pajak 

a. Membayar sendiri pajak yang terutang : 

1. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25) 

Pembayaran PPh Pasal 25 yaitu pembayaran pajak penghasilan secara 

angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak 

dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib 

Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada 

akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tiap tahun. 

2. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun 

Pembayaran PPh pasal 29 yaitu pelunasan pajak penghasilan yang 

dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak 

terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak 

yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong, atau dipungut pihak lain 

sebagai kredit pajak. 

b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), 

PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, serta 26). Pihak lain disini berupa : 

1. Pemberi penghasilan, 

2. Pemberi kerja, dan 

3. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan 



c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual 

d. Pembayaran pajak-pajak lainnya 

1. Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah 

dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu. 

2. Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas 

tanah dan bangunan. 

3. Pembayaran Bea Materai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang 

dapt dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai 

temple atau kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti 

menggunakan mesin teraan. 

B. Pemotongan Pembayaran Pajak 

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun 

swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Edaran Pajak (SSP) yang dapat 

diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran 

pajak secara elektronik (e-payment). 

C. Pemotongan / Pemungutan 

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran 

bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan / pemungutan yang 

dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis pemotongan / pemungutan adalah PPh 

Pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPn BM. 

D. Pelaporan 

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, Surat 

Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak 

dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak 

yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan 

pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri 

maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh 

pihak ke-3, melaporkna harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau 

pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan 



sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak 

maupun aparatur pajak. 

Pelaporan pajak melalui SPT disampaikan ke KPP atau KP4 dimana Wajib 

Pajak terdaftar. Jenis SPT dapat dibedakan sebagai berikut : 

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan. Ada bebrapa SPT Masa : PPh Pasal 21, 22, 23, 

25, 26, PPN dan PPnBm, serta Pemungut PPN. 

2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada 

beberapa jensi SPT Tahunan : Baadan, Orang Pribadi, serta Pasal 21. 

 

• Hak-hak Wajib Pajak Lainnya 

 Kerahasiaan Wajib Pajak, antara laian : 

 Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang 

dilaporkan oleh Wajib Pajak. 

 Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. 

 Dokumen atas rahasia WP lainnya sesuai ketentuan perpajkan yang 

berlaku. 

 

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan 

atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Dirjen Pajak 

dalam rangka menjalankan ketentuan perpajkan. Disamping itu pihak lain yang 

melakukan tigas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan karahasiaan 

WP, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, yang ditunjuk 

oleh Dirjen Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. 

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka 

kerjasama dengan instansi pemerintrah lainnya, keterangan atau buku tertulis dan 

atau tentang WP dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

 Penundaan Pembayaran 

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan 

permohonan menunda pembayaran pajak 



 Pengangsuran Pembayaran 

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, WP dapat mengajukan permohonan 

mengangsur pembayaran pajak. 

 Penundaan Pelaporan SPT Tahunan 

Dengan alasan-alasan tertentu, WP dapat menyampaikan perpanjangan 

penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21. 

 

 Pengurangan PBB 

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu, objek pajak 

yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu 

lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi 

Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela 

kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak 

terutang. 

 Pembebasan Pajak 

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

pembebasan atas pemotongan / pemungutan pajak penghasilan. 

 Pendahuluan Pengemabalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Wajib Pajak yang telah memenuhi criteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh 

dapat diberikan pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dalam jumlah jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan 

untuk PPh sejak tanggal permohonan. 

 Pajak Ditanggung Pemerintah 

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah 

atau dana pinjaman luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang 

diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh 

pemerintah. 

 Insentif Perpajakan 

Di bidang PPN, untuk BKP tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas 

pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan 

dari pengenaan PPN antara laian Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, 



Buku-buku, perlengkapan TNI / POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan 

di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak 

Dipingut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. 

 

2.3 Nomor Pokok Wajib  Pajak 

 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah 

dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2000 pasal 1 angka 5 menyebutkan 

bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksankan hak dan 

kwajiban perpajakannya. 

 Fungsi dari NPWP itu sendiri antara lain : 

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 

tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

 

 Terdapat pula fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yaitu antara laian : 

a. Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 

sebenarnya. 

b. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPnBm. 

c. Untuk pengawasana administrasi perpajakan. 

 

 Dalam h al berhubungan dengan dokumen perpajakan, WP diwajibkan 

mencantumkan NPWP yang dimiliknya dan setia WP hanya diberikan satu 

NPWP. Terhadapa WP atau PKP yang tidak memenuhi kewajiban untuk 

mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya, dapat diterbitkan NPWP dan 

atau pengukuhan PKP secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasrkan 

data yang diperoleh atau dimiliki oleh Dirjen Pajak ternyata orang pribadi atau 



badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh 

NPWP dan atau pengukuhan PKP. 

 Pasal 2 UU Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan bahwa : 

• Setiap WP wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan 

kepadanya diberikan NPWP. 

• Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan 

UU Dirjen Pajak yang wilyah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 

kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk 

dikukuhkan menjadi PKP. 

 

 Memperhatikan ketentuan di atas dan peraturan pelaksanaanyya (KEP-

161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001), dapat dirinci lebih lanjut bahwa yang 

mendaftarkan diri adalah : 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi 

1. Yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

2. Yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai 

dengan suatu badan memperoleh penghasilan yang jumlhanya teleh 

melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup berpisah 

berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan 

perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 

b. Wajib pajak Badan 

c. Wajib pajak sebagai pemungut / pemotong pajak 

 

 Selain itu yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

wajib pajak, antara lain : 

a. Wajib Pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

dan wajib pajak badan yang memenuhi ketentuan sebagai PKP 

b. Wajib pajak pengusaha kecil, yang : 

1. Memilih sebagai PKP. 



2. Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai suatu masa pajak dalam suatu 

tahuhn baku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang 

ditentukan sebagai pengusha kkecil. 

 

Sanksi yang berhubungan dengan NPWP dan pengukuhan PKP yakni : 

1. Kesengajaan 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan 

PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan Negara dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Pasala 39 atay (1) UU KUP). 

2. Percobaan 

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP 

atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau 

tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan 

kompensasi pajak, dipidana dengan pidanaga 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 (Pasal 39 ayat 39 UU-

KUP)  

 

2.4 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

2.4.1 Pengertian Penghasilan 

 Menurut pasal 4 UU PPh, penghasilan didefinisikan sebagai : 

 Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau 

diperole(accrual basis) wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk 

apapun. 

 

2.4.2 Sumber Penghasilan bagi Orang Pribadi 



Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib 

pajak orang pribadi, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Penghasilan Dalam Negeri 

a. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, yang terdiri dari usaha dagang, jasa, 

industry serta lainnya seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan 

perkebunan. 

b. Penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh 

orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk 

memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatau hubungan kerja, 

seperto praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, dan pengacara. 

c. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, sebagaimana telah 

dibahas sebelumnya tentang penggantian atau imbalan berkenaan dengan 

pekerjaan atau jas yang diterima atau diperoleh. 

d. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, 

sperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau 

hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. 

e. Penghasilan lain-lain, seperti penambahan sebelumnya tentang : 

1. Hadiah dan penghargaan. 

2. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya. 

3. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

4. Pembebasan utang. 

5. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, dan 

6. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenkan pajak. 

2. Penghasilan Luar Negeri 

 Menurut definisi di atas, UU PPh menganut prinsip Worldwide Income. 

Artinya penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan nama dan dalam bentuk 

apapun harus dilaporkan di Indonesia. 

 

2.4.3 Pengertian Pajak Penghasilan 



Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyebutkan bahwa PPh 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam tahun pajak. Pengertian diterima atau diperoleh tersebut ada hubungannya 

dengan 2 (dua) cara pembukuan : 

1. Stelsel Kas, yaitu penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila 

benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu. 

2. Stelsel Akrual, yaitu penghasilan telah dapat dianggap ada pada waktu 

diperoleh, jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima. 

 

Menurut Erly Suandy (2002:75), pengertian pajak penghasilan adalah : 

“ Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau 
dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, 
apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berkahir dalam tahun 
pajak” 
 

2.4.4 Penghasilan Kena Pajak 

 Untuk menghitung besarnya PPh terutang, wajib pajak harus terlebih 

dahulu mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP inilah yang 

merupakan dasar penghitungan PPh terutang. PKP merupakan penghasilan neto 

secara fiscal yang mungkin tidak sama dengan penghasilan neto (laba) secara 

komersial (pembukuan). Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode pengakuan 

pendapatan dan biaya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK), sedangkan secara fiscal, pengakuan dan biaya berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 Oleh karena itu, untuk mengetahui besarnya PKP, wajib pajak harus 

terlebih dahulu melakukan penyesuaian fiscal sehingga besarnya penghasilan 

yang dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. Dengan kata 

lain, penyesuaian fiscal dimaksudkan untuk menyesuaikan laba komersial menjadi 

laba fiscal. 

 Laba fiscal merupakan penghasilan neto secara fiscal yang biasanya 

berasal dari usaha dan atau pekerjaan bebas karena yang melakukan kegiatan 



pembukuan adalah wajib pajak yang melakukan usaha dan atau pekerjaan bebas. 

Penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas ini akan digabungkan 

dengan penghasilan neto lainnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, 

sehingga akan diperoleh jumlah keseluruhan penghasilan neto. 

 Jumlah penghasilan neto ini tidak mungkin sama dengan PKP. Untuk 

menghitung PKP, wajib pajak diperkenankan untuk mengurangkan jumlah 

penghasilan neto dan zakat atas penghasilan, kompensasi kerugian selama lima 

tahun terakhir, serta penghasilan tidak kena pajak 

 

2.4.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak 

 Sesuai dengan UU No. 36 pasal 7 ayat 1 tahun 2008, kepada orang pribadi 

sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP, yang 

besarnya telah diubah terakhir oleh Keputusan Menteri No. 137/KMK.03/2005, 

menjadi sebagai berikut : 

a. Rp. 15.840.000,00 untuk diri wajib pajak. 

b. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 

c. Rp. 15.840.000,00 untuk penggabungan penghasilan istri dan suami. 

d. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan PTKP adalah : 

a. Besarnya PTKP di atas ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun 

takwim 

b. Untuk penghasilan istri yang digabung, tambahan untuk seorang istri 

(hanya seorang istri) dilakukan dalam hal istri: 

1. Bukan karyawan, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan 

bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha / pekerjaan bebas 

suami, anak / anak angkat yang belum dewasa. 

2. Bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai 

pemotong pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha / 

perkerjaan bebas. 



3. Bekerja sebagai karyawati pada lebig dari 1 (satu) pemberi kerja. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai wajib pajak menggantikan yang 

berhak tidak memperoleh pengurangan PTKP. 

d. PTKP bagi wajib pajak masing-masing suami istri yang telah hidup 

berpisah untuk diri masing-masing wajib pajak diperlakukan seperti wajib 

pajak tidak kawin, sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan 

sebenarnya yang diperkenankan. 

 

2.4.6 Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

 Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah angsuran pajak dalam 

tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi untuk 

setiap masa pajak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25 (1) UU Republik Indonesia 

No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang 

pajak penghasilan, yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yng harus 

dibayar sendiri untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang 

menurut surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak tahun lalu dikurangi 

dengan :  

a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud pasal 21 dan 

pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud 

pasal 22, dan 

b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yng boleh 

dikreditkan sebagaimana dalam pasala 24, dibagi 12 (dua belas) atau 

banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 

 

2.5 Ekstensifikasi Pajak 

 Seperti telah dikemukakan sebelumnya diatas, setiap wajib pajak wajib 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan pengusaha wajib melaporkan 

kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan memperoleh NPPKP. 

Akan tetapi melihat jumlah wajib pajak terdaftar dan PKP yang telah 

mendapatkan NPPKP masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk 

Indonesia, Dirjen Pajak melaksanakan kebijakan ekstensfikasi wajib pajak. 



 

2.5.1 Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak 

 Dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan atau 

meningkatkan jumlah PKP yang memperoleh NPPKP serta mengoptimalkan 

penerimaan pajak. Dirjen Pajak bersifat aktif dan terus mengoptimalkan kegiatan 

ekstensifikasi wajib pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 

SE-06/PJ.7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam Rangka 

Ekstensifikasi Wajib Pajak dikemukan bahwa pengertian ekstensifikasi adalah 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan 

atau Pengusaja Kena Pajk (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya 

angsuran PPh dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu mas 

 

2.6 Ruang lingkup Ekstensifikasi Wajib Pajak  

Ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak meliputi : 

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian 

NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus 

sebgai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah 

atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan atau orang pribadi lainnya 

(termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 

berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang 

menrima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP). 

2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, 

terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di 

sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau 

mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya. 

3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak 

badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum 

terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi. 



4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus 

disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan januari tahun yang 

bersangkutan. 

5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun 

berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di 

sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau 

mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya. 

 

 

 

2.7 Dasar Ekstensifikasi Wajib Pajak 

Ekstensifikasi wajib pajak  dan intensifikasi pajak dilakukan berdasar pada 

data yang diperoleh Dirjen Pajak. Data yang digunakan untuk pelaksanaan 

kegiatan ekstensfikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak meliputi data intern dan 

data ekstern. Data intern adalah data yang berasal dari Dirjen Pajak dan data 

ekstern adalah data yang berasal dari luar Dirjen Pajak. 

Data Intern antara lain :  

1. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih. 

2. Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp. 

300.000,- atau lebih. 

3. Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih, atau pemilik 

motor dengan nilai Rp. 100.000.000,- atau lebih. 

4. Pemegang paspor paspor Indonesia kecuali pemegang paspor Haji dan 

pemegang Paspor Tenaga Kerja (tidak termsauk awak pesawat terbang 

atau kapal feri) 

5. Tenaga Kerja asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 

6. Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional. 

7. Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Rp. 1.000.000.000,- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok 

atau DHR atau data SPOP. 



8. Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau 

bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau 

informasi dari Notaris dengan nilai Rp. 60.000.000,- atau lebih. 

9. Pemilik telepon selular pasca bayar. 

10. Pemegang kartu kredit. 

11. Pemegang polis atau premi asuransi 

12. Pemegang kartu keanggotan Golf 

13. Artis. 

14. Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium. 

15. Pemilik kapal pesiar atau “Yacht”, “speed boat”, dan pesawat terbang. 

16. Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa. 

17. Pemilik rumah sewa dan kost. 

18. Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen. 

19. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra 

perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal 

atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya. 

20. Subjek pajak yang berdasarkan data atau pada lampiran Surat 

Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi 

belum mempunyai NPWP. 

 

2.8 Penerimaan Pajak 

 Pada KPP, setiap bulannya telah ditapkan tentang target penerimaan yang 

harus dicapai dan harus diperoleh bersarkan keputusan dari Dirjen Pajak. Usaha 

KPP dalam peningkatan penerimaan pajak dan tindakan yang menghambat arus 

penerimaan itu sendiri salah satunya dapat diatasi dengan pelaksanaan 

ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi. 

 Menurut pasal 29 (1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua 

atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

adalah sebagai berikut. “Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan 

pemeriksaan unutk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 



untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan”. 

 Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06?PJ.p/2001, terdapat 

beberapa rencana dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang 

pribadi, antara lain : 

1. Rencana intensifikasi Pajak , yang dimaksudkan tidak lain adalah untuk 

meningkatkan penerimaan yang meliputi banyak segi diantaranya : 

a. Intensifikasi perundang-undangan. Dalam undang-undang sering sekali 

terdapat kekosongan yang mudah diselundupi oleh wajib pajak, yang perlu 

ditutup, dan sering sekali terdapat ketidakpastian hukum. 

b. Meningkatkan kepastian hukum. Dalam undang-undangan sering sekali 

terdapat ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, sehingga dapat ditafsirkan 

bermcam-macam yang dapat mennimbulkan kebocoran. 

c. Mengintensifikasikan peraturan pelaksanaan. Dalam peraturan 

pelaksanaan terjelma kebijakan penguasa yang dapat digunakan untuk 

dapat melaksanakan strategi prepajakan. 

d. Meningkatkan mutu aparatur perpajakan dengan menggarap dan 

menambah mutu dan ilmu pengetahuan para pejabat. 

e. Meningktakan fungsi dan menyesuaikan organisasi atau struktur 

perpajakan sehingga menjadi sesuai dengan kebutuhan dan perkebangan 

teknologi. 

f. Mendidik wajib pajak supaya lebih mempunyai kesadaran pajak diikuti 

dengan kejujuran dan disiplin yang mantap. 

2. Rencana ekstensifikasi yang dilakukan dengan menambah wajib pajak baru 

Untuk menambah dan menemukan wajib pajak baru perlu digunakan berbagai 

saluran. Saluran utama ialah saluran yang terletak dalam lingkungan kuasa 

pemerintah sendiri melalui alat-alat pemerintah seperti departemen dan dinas-

dinas lainnya baik ayang ada di pusat maupun di daerah. 

 

 Berkaitan dengan masalah penerimaan pajak, R. Mohammad Zein dan 

Kostandi Artinta (1990:12-13) mengemukakan bahwa : 



“ Kunci keberhasilan penerimaan pajak tergantung pada produktivitas 

administrasi perpajakan yang dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut : 

a. Materi dari undang-undang dari peraturan-peraturan perpajakan. 

b. Pengabdian aparatur perpajakan. 

c. Kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang peraturan 

perpajakan” 

 

“ Administrasi perpajakan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksankan 

undang-undang perpajakan yang disahkan oleh DPR menjadi efektif. Aparat atau 

instansi pajak memegang peranan penting dalam pelaksanaannya atau dengan kata 

lain masalah organisasi dan pengelolaan undang-undang perpajakan tersebut 

memegang peranan utama dan merupakan prioritas yang dipermasalahkan: 

 

 Berbicara mengenai organisasi, Norman D. Nowak yang dialihbahasakan 

R. Mohammad Zein dan Kustandi Artinta (1990:126) menyatakan bahwa : 

 “Misi utama dari instansi perpajakan adalah menciptakan suatu iklim 

kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak, dimana : 

a. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami undang-undang 

perpajakan. 

b. Mengisi formulir pajak. 

c. Menghitung pajak dengahn jumlah yang benar serta tepat pada waktunya. 

d. Membayar dengan benar. 

 

 

 

 

 

 


