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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pajak 

 

 Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh 

dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran Negara 

sekaligus membiayai keperluan belanja Negara. Untuk itu, Negara memerlukan 

dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung 

secara terus-menerus dan berkesinambungan. Di samping sebagai sumber dana 

untuk mengisi anggaran Negara, pajak juga digunakan sebagai sumber kebijakan 

bidang moneter dan investasi yang bedampak pada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat semakin baik. Penerimaan Negara yang 

berasal dari pemungutan pajak dapat mengurangi penghasilan/kekayaan individu 

tetapi di sisi lain merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian 

dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan 

pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh 

masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak. 

 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 

 Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan 

pendapat para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang 

sama. 

Definisi perpajakan menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo 

(2006:1) : 
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“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 

Menurut P.J.A.Adriani seperti dikutip oleh Oyok Abuyamin (2010:2) definisi 

perpajakan adalah sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan 
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat seperti yang dikutip oleh Siti Resmi 

(2013:1) sebagai berikut : 

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 
kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, 
untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” 

Menurut N. J. Feldmann  seperti yang dikutip oleh Erly Suandy (2002:7) : 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 
kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara 
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk 
menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” 

 

 Berdasarkan definisi di atas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, 

dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang 

berdasarkan kepada Undang-Undang yang dapat bersifat memaksakan dan tidak 

ada jasa timbal balik yang dapat langsung dirasakan yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah itu sendiri. 
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2.1.2 Dasar Hukum Pajak 

 

 Di Negara Indonesia, landasan pemungutan pajak telah diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : 

”Segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.” 

2.1.3 Fungsi Pajak 

 

 Menurut Waluyo (2005:6) terdapat adanya dua fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukannya 

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang 

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat dikenakan. Demikian pula 

terhadap barang mewah. 

 

2.1.4 Pembagian Hukum Pajak 

 

 Menurut Siti Resmi (2013:4) hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu 

pajak materiil dan hukum pajak formil. 

1. Hukum Pajak Materiil 

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, 

perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang 

harus dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak. Dengan kata lain, hukum 

pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang 

pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Termasuk 

dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, 

sanksi atau hukuman, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, 
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serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan 

tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit 

seperti pajak penghasilan. 

2. Hukum Pajak Formil 

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara 

untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum 

ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang 

pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para 

Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), 

kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak 

formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi 

jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. 

Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidaklah selalu sama karena 

kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai 

contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, 

melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ada 

perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya 

meindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. 

 

2.1.5 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

 

 Menurut Mardiasmo (2006:3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan 

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut 

pajak. Teori-teori tersebut anatara lain: 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 
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2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 

a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga Negara. Selajutnya Negara akan menyalurkannya 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

 

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 

 Menurut Mardiasmo (2006:6) terdapat tiga cara dalam pemungutan 

pajak, yaitu: 

 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel: 
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a. Stelsel nyata (riel stelse) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel 

ini adalah pajak yang dikenakan realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah 

penghasilan riil diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 

tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombiansi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuikan dengan 

keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih 

besar dari pada pajak anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

2. Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 

dalam negeri. 

 



11 
 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suat Negara. Misalnya 

pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan 

berkebangsaan yang tempat di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib 

Pajak Luar Negeri. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terutang. Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya 

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib 

Pajak. 
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2.1.7 Jenis Pajak 

 

 Menurut Siti Resmi (2013:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 

1. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak 

lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh 

pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain atau pihak ke tiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat 

suatu kejadian, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya 

pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat 

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. pajak ini dibayarkan oleh 

produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada 

konsumen baik secara eksplisit maupun implicit (dimasukkan dalam 

harga jual barang atau jasa). 

2. Menurut Sifat 

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Subjektif 

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaaan pribadi Wajib Pajak 

atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
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b. Pajak Objektif 

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, 

keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek 

Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinngal. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. 

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM  

b. Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak 

provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas 

Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan 

dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan 

Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir. 

 

2.2 Pajak Daerah 

 

 Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dan 

pembanguan daerah. 
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2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

  

 Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak 

Kabupaten/Kota lainnya dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilisasi yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 

3. Objek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak 

pusat; 

5. Potensinya memadai; 

6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif; 

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan 

8. Menjaga kelestarian lingkungan 

 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

  

 Dasar hukum Pajak Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. 
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2.2.3 Jenis Pajak Daerah 

  

 Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari: 

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.3 Pajak Restoran 

2.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran 

  

 Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 

yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau 

kota adalah sebagaimana berikut: 
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. 

 

2.3.2 Objek Pajak Restoran 

 

1. Objek Pajak Restoran 

 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 1 dan 2 

dijelaskan bahwa Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 

2. Bukan Objek Pajak 

 Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh 

restoran/rumah makan dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek 

Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai 

penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah. 

 

2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran 

  

 Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 38 ayat 

1 disebutkan Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan Wajib Pajak 

Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 
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2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran 

 

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran 

 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 39 dijelaskan 

bahwa dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima 

atau yang seharusnya diterima restoran. 

2. Tarif Pajak Restoran 

 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 40 ayat 1 

dijelaskan bahwa Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). Dan dalam Pasal 40 ayat 2 dijelaskan bahwa Tarif Pajak 

Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

3. Cara Perhitungan Pajak Restoran 

 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 1 

dijelaskan bahwa besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing dengan 

dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 

diterima Restoran). 

 

2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran 

 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut: 

BAB V 

PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan  

Pasal 96 

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.  
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2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan 

Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak 

Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.  

4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa karcis dan nota perhitungan. 

5. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 

menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan). 

Pasal 97 

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala 

Daerah dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dalam hal: 

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang 

tidak atau kurang bayar; 

2) Jika SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak disampaikan kepada 

Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis 

tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana dalam surat teguran; 

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak 

dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT ( Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) jika 

ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang 

menyebabkan pertambahan jumlah pajak yang terutang. 

c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) jika jumlah pajak yang 

terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit pajak. 
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2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 

dimakssud pada ayat 1 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 

tersebut. 

4. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak  dikenakan jika Wajib 

Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 

sejak saat terutangnya pajak.  

Pasal 98 

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan 

penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan 

lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 99 

1. Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, 

SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 3 dan 

ayat 5 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD 

atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 3 dan ayat 5 diatur dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

 



20 
 

Bagian Kedua 

Surat Tagihan Pajak 

Pasal 100 

1. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika: 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 

c.  Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) 

bulan sejak saat terutangnya pajak. 

3. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 

dan ditagih melalui STPD. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 

Pasal 101 

 

1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 

pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 

terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya 

SPPT oleh Wajib Pajak. 

2. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan 

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 

diterbitkan. 
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3. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

 

Pasal 102 

 

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada 

waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

2. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Keberatan dan Banding 

Pasal 103 

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau 

pejabat yang ditunjuk atas suatu: 

a. SPPT; 

b. SKPD; 

c. SKPDKB; 

d. SKPDKBT; 

e. SKPDLB; 

f. SKPDN; dan 

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 
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2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasan yang jelas. 

3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

4. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 

sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 

sehingga tidak dipertimbangkan. 

6. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau 

pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos 

tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.  

 

Pasal 104 

 

1. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak 

tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan 

yang diajukan. 

2. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 

atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat dan 

Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 

tersebut dianggap dikabul 

 

Pasal 105 

 

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan 

oleh Kepala Daerah. 



23 
 

2. Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 

3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan 

keberatan tersebut. 

3. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak 

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

 

Pasal 106 

 

1. Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan. 

2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

3. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkansebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan 

pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 

administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3 tidak dikenakan. 

5. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus 

persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

 

Bagian Kelima 

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan 

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif 
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Pasal 107 

1. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat 

membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

2. Kepala Daerah dapat: 

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, 

denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan 

perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut 

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 

kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan 

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 


