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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak,

maupun pajak-pajak lainnya. Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan

ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan

pajak.

2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Pajak secara umum adalah iuaran masyarakat kepada negara yang dapat

dipaksakan berdasarkan Undang- Undang tanpa mendapatkan jasa timbal balik

langsung dapat ditarik dari pembayaran tersebut dan oleh negara digunakan untuk

membiayai pembangunan atau untuk melaksanakan tugas negara dalam

menjalankan pemerintahan serta pajak dipungut karena keadaan, kejadian, dan

perbuatan.

Banyak pengertian dan definisi yang berbeda dari para ahli mengenai

pajak yang tidak merubah arti dari pajak itu sebenernya karena setiap definisi

mempunyai arti dan tujuan yang sama. Sekedar untuk perbandingan, berikut ini

disajikan definisi dari beberapa ahli, sebagai berikut:



Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2009:1) yang dikutip oleh Siti

Resmi definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (2010:2) 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 membiayi pengeluaran pengeluaran umum
berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah".

Menurut Djajadiningrat (2009:1) yang dikutip oleh Siti Resmi definisi pajak

sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh 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 umum”.

Menurut feldmann (2009:2) yang dikutip oleh Siti Resmi definisi pajak sebagai

berikut:

“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 umum”.



Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang

melekat pada definisi pajak, adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

4. Pemungutan pajak merupakan alih dana dari wajib pajak sebagai pembayar

pajak (sektor swasta) kepada pemungut pajak/pengelola pajak

(negara/pemerintah).

5. Pajak mempunyai fungsi bugeter (mengisi kas negara/anggaran negara) dan

fungsi regulerent (mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi).

6. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

7. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,

yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.



Contoh:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis

Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)



Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga

lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Contoh:

 Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

 Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu

10%.

 Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan

maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Pengelompokan pajak

Menurut lembaga pemungutnya, sebagai berikut:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Lajak Penjualan atas

Barang Mewah, dan bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

 Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan bakar

Kendaraan Bermotor.

 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.



2.1.5 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 sistem 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 yanh 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 Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang leh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.



2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan otonomi daerah.Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel adalah

pajak atas pelayanan hotel dan sumber pendapatan daerahnya sangat penting

untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memerlukan dana

tidak sedikit.

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adala

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara

lain:

 Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.



 Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasir massa, organisas

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak invetasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

 Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

1. Jenis Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

 Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan, dan

e. Pajak Rokok

 Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mindral Bukan Logam dan Batuan



g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Objek Pajak

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah

adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya

objek pajak merupakan manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata).

Taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan

perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang

wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi taatbestand. Tanpa

terpenuhinya taatbestand tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau

dilunasi.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan

walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan

wajib pajak. dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi

subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib

pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari

konsumen (subjek pajak). oleh karena itu, kedua istilah tersebut, yaitu subjek

pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar. Pengertian siapa yang

menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan

secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan.

Penetapan apakah subjek pajak sama dengan wajib pajak tergantung pada jenis

pajak bersangkutan.



4. Wakil Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak daerah, seorang wajib

pajak dapat diwakili pihak tertentu, yaitu dalam hal:

a. Badan oleh pengurus atau kuasanya

b. Badan dalam pembubuaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani

untuk melakukan pemberesan

c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana

wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya

d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali

atau pengampunya

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib pajak dapat diwakili oleh

orang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh wajib pajak. untuk itu orang pribadai

atau badan yang menjadi wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa, yang bukan

pegawainya, dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini

dimaksudkan memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk

meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai

kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan memenuhi

kewajiban perpajakan wajib pajak. bantuan tersebut meliputi pelaksanaan

kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak membayar

Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh

Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak

yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah



dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau

dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat

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

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.3 Pajak Hotel

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sumber pendapatan yang

sangat berpengaruh bagi negara kita adalah pajak, baik Pajak Negara maupun

Pajak Daerah.Karena dengan tingginya sumber pendapatan Negara maka akan

Mempengaruhi pembangunan nasional, dan juga akan dapat mengurangi tingkat

ketergantungan Negara terhadap pinjaman luar negeri dan untuk meningkatkan

penerimaan pajak tersebut, sangatlah pantas pemerintah kita memperhatikan

keberadaan serta meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung

perkembangan ekonomi daerah yang nyata serta bertanggung jawab.Pembiayaan

Pemerintah dan pembangunan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) khususnya dari Pajak Hotel.

2.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20

dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran,

yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah



kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh

daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan

kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk

mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh

karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah

daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel.

Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan

pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang

bersangkutan.

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang

perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat

menginap/isturahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun

beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk

umum.

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang

jasa penginapan.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai

imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada

pemilik hotel.

5. Bon penjualan(bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti

pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan

pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta

fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.



2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasrkan pada dasar

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

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

kota adalah sebagaimana di bawah ini:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

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

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

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

d. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.

e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan

pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota

dimaksud.

2.3.3 Objek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32, yang menjadi

Objek Pajak Hotel dan Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel adalah:

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon,

faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan

fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.



(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh

Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33, yang Subjek

Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada

orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak

Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 34, Dasar

pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

kepada Hotel. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal

35,

(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

(2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 36, yang menjadi

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.



(3) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

2.3.6 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah

Pemungutan Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya

sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lama yang ditetapkan dengan

keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan

dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu

tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hotel yang harus dibayar oleh

wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak menurut

ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hotel yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan

menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa

penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat

hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota

yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup

wilayah administrasinya.



2.4 Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari 5 bagian

yang dijelaskan pada Pasal 96 sampai dengan Pasal 107, yaitu:

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 96

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan

Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD 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, SKPDKB, dan/atauSKPDKBT

Pasal 97

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

Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

(1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar;

(2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka

waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan

pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;



(3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(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

dimaksud 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 kenaikan

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 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.

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

akibatsalah 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 bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima

belas) bulan sejaksaat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

dikenakansanksi 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.

(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, SuratKeputusan 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.

(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 aya

t (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 dikabulkan.

Pasal 105

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah.

(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 lama24 (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 dikabulkan sebagian, 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

administratifberupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib

Pajakdikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen)

dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi denganpembayaran

pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau

Pengurangan Sanksi administratif

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 Pajakatau 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.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007  tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah

dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah

yang Dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah untuk

memantapkan ekonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Salah satu

dari beberapa jenis pajak daerah ini termasuk pajak hotel dilihat dari

perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup berpengarauh

terhadap pendapatan daearh karena merupakan salah satu sumber pemasukan yang

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.


