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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1.  Pengertian Umum Perpajakan 

 Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam undang-undang No. 6 

tahun 1983 yang telah di ubah dengan undang-undang No.9 tahun 1994 dan terakhir 

di ubah dengan undang-undang No. 28 tahun 2007. 

 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.1.1.   Pengertian Pajak  

 Pengertian pajak menurut beberapa ahli, yaitu; 

 Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro,SH (2003:1) 

 “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- 

 undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal  

 (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

 untuk membayar pengeluaran umum.” 

 Pengertian Pajak menurut A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. 

Santoso Brotodiharjo,SH (2005:2) 

 “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang  

 terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,  
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 dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

 dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran  

 umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan  

 pemerintahan.” 

 

2.1.2.   Ciri-Ciri Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

 Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah: 

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

pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. 

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber) dari sektor 

swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut). 

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya. 

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. 

2.1.3.   Fungsi Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

 Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Budgeteir (Penerimaan) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

2. Fungsi Reguler (Mengatur) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. 
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2.1.4.    Penggolongan Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

2.1.4.1  Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan atas: 

1. Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang berhubungan erat dengan subjek pajak atau yang dikenakan 

pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. 

2. Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang berhubungan erat dengan objek pajak dan besarnya tidak 

dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. 

2.1.4.2  Berdasarkan golongannya pajak dikelompokkan atas: 

1. Pajak Langsung 

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 

2. Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan 

kepada orang lain. 

2.1.4.3 Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan atas: 

1. Pajak Pusat 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara. 

2. Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Daerah. 
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2.1.5.   Sistem Pemungutan Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

1. Official Assessment System 

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menetukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Dengan ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

pemerintah (fiskus). 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

pemerintah (fiskus). 

2. Self Assessment System 

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang). 

c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga (selain fiskus dan wajib pajak). 
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2.2. Pengertian Pajak Penghasilan 

 Pengertian pajak penghasilan adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak 

penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif artinya pajak dikenakan karena 

ada subjeknya yaitu telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perpajakan. Dasar hokum pemungutan pajak penghasilan adalah undang-undang No.7 

tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.36 tahun 

2008 tentang pajak penghasilan. 

 

2.2.1. Pengertian Penghasilan 

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 
wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”. 
 
2.2.2. Jenis-jenis Pajak Penghasilan  

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No. 36 tahun 2008 

Yang menjadi objek pajak PPh pasal 4 ayat 1 adalah sebagai berikut: 

a) Keuntungan karena likuidasi , penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. 

b) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali kepada: 

1) Keluarga sedarah  

2) Badan keagamaan atau badan pendidikan 

3) Badan sosial, termasuk yayasan 

4) Koperasi 

5) Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil 

c) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 



11 
 

d) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak   

Objek PPh Final pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut: 

a) Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, bunga simpanan 

koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi 

b) Hadiah undian 

c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang 

diperdagangkan di BEI, transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal perusahaan  

d) Penghasilan dari pengalihan tanah atau bangunan , usaha jasa konstruksi, 

usaha real estate 

e) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah 

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 

Yang menjadi objek pajak dalam PPh pasal 23 adalah sebagai berikut: 

a) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: 

1) Dividen 

2) Bunga 

3) Royalti 

4) Hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

b) Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas: 

1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa tanah dan atau bangunan. 

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
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3. Pajak Penghasilan Pasal 25 

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan 

yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 

pajak yang lalu dikurangi dengan: 

a) Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 

21, dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 24 

b) Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang 

boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 

Yang kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun 

pajak. 

4. Pajak Penghasilan Pasal 29 

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar 
daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang 
harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
disampaikan. 
Karena penulis mengambil judul “Tinjauan atas Prosedur Pembayaran PPh 

Pasal 21 Orang Pribadi” maka penulis akan menjelaskan mengenai Pajak Penghasilan 
Pasal 21.  

 
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 

 Subjek pajak menurut undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 (pasal 2) 

adalah sebagai berikut: 

1. Orang pribadi 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

3. Badan 

4. Badan Usaha Tetap (BUT) 
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Subjek pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Subjek pajak dalam Negeri 

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam Negeri adalah: 

a.  Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi  

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

bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di    

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.  

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

2. Subjek pajak luar Negeri 

Yang dimaksud 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 dan 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. 

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

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

badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 

bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap 

di Indonesia. 

 Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

adalah: 

1. Kantor perwakilan Negara asing  

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

dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertemapt tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 
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bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan 

Menteri Keuangan, dengan syarat: 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, 

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberitahuan pinjaman pemberian 

pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para 

anggota. 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia 

dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

2.2.4. Objek Pajak Penghasilan 

 Berdasarkan undang-undang No.36 tahun 2008 (pasal 4) yang menjadi objek 

pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 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 

termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 

lain dalam undang-undang. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 

3. Laba usaha. 
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4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, badan 

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena 

pengalihan harta kepada pemegang saham sekutu atau anggota. 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, dan pengambilalihan usaha. 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 

derajat, dan bukan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial 

atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

hutang. 

7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

8. Royalti. 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14. Premi asuransi. 
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15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotannya yang terdiri 

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak. 

Yang tidak termasuk objek pajak adalah: 

1. Bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang 

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. 

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus 1 derajat dan 

oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha 

kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

2. Warisan. 

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham 

sebagai penyertaan modal. 

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau 

pemerintah. 

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi beasiswa. 

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan 

b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan pemilikan saham 

pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal 

yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham 

tersebut. 
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7. Iuran yang diterima atau diperoleh pensiun yang pendiriannya telah disahkan 

Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 

8. Penghasilan dari modal yang ditambahkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud dalam huruf g dalam bidang-bidang tertentu sebagaimana keputusan 

Menteri Keuangan. 

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma 

dan kongsi. 

10. Bunga laba yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun 

pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan 

 Berdasarkan UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 17 tarif pajak penghasilan 

adalah sebagai berikut: 

Lapisan penghasilan Tarif 
sampai dengan Rp. 50.000.000 5% 
diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000 15% 
diatas Rp.250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 25% 
diatas Rp. 500.000.000 30% 
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2.3. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Yang merupakan penghasilan yang dapat dipotong pajak penghasilan pasal 21 

adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima 

pensiun secara teratur 

a. Gaji 

b. Uang pensiun bulanan 

c. Upah 

d. Honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau 

anggota dewan pengawas) 

e. Premi bulanan 

f. Uang lembur 

g. Uang sokongan 

h. Uang tunggu 

i. Uang ganti rugi 

j. Tunjangan istri 

k. Tunjangan anak 

l. Tunjangan kemahalan 

m. Tunjangan jabatan 

n. Tunjangan khusus 

o. Tunjangan transport 

p. Tunjangan pajak 

q. Tunjangan iuran pensiun 

r. Tunjangan pendidikan anak 

s. Beasiswa 

t. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja 

u. Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun 
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2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun 

atau mantan pegawai secara tidak teratur 

a. Jasa produksi 

b. Tantiem  

c. Gratifikasi 

d. Tunjangan cuti  

e. Tunjangan hari raya 

f. Tunjangan tahun baru 

g. Bonus 

h. Premi tahunan 

i. Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap 

3. Upah yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja 

lepas 

a. Upah harian 

b. Upah mingguan 

c. Upah satuan 

d. Upah borongan 

4. Uang saku yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagang 

yang merupakan calon pegawai 

a. Uang saku harian 

b. Uang saku mingguan 

5. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja 

a. Uang tebusan pensiun 

b. Uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua 

c. Uang pesangon 

d. Pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan 

kerja 
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6. Imbalan atas kegiatan yang wajib pajak dalam negeri 

a. Honorarium 

b. Uang saku 

c. Hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun 

d. Komisi 

e. Beasiswa 

f. Pembayaran lain 

 Sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri terdiri dari: 

1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 7 yang melakukan 

pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, 

konsultan, notaris, penilai dan aktuaris yang dikenakan pemotongan PPh pasal 

21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto; 

2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan atau 

peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya; 

3) Olahragawan; 

4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator; 

5) Pengarang, peneliti, dan penterjemah; 

6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; 

7) Agen iklan; 

8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu 

kepanitiaan, peserta sidang atau rapat; 

9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 

10) Peserta perlombaan: 

11) Petugas penjaja barang dagangan; 

12) Petugas dinas luar asuransi; 
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13) Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan bukan pegawai atau bukan 

sebagai calon pegawai; 

14) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 

sejenis lainnya; 

7. Penghasilan diterima pejabat negara, pegawai negeri sipil serta 

pensiunan 

a. Gaji 

b. Gaji kehormatan 

c. Tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium 

atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat 

Negara dan Pegawai Negeri Sipil 

d. Uang pensiunan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait 

dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda 

atau duda dan atau anak-anaknya. 

 

2.4.  Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.4.1.  Hak-hak Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 

kepada pemotong pajak. Jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong dapat 

dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, 

kecuali pajak penghasilan yang bersifat final. 

2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral 

Pajak, jika pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini 

dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang 

dipotong menurut penghitungan wajib pajak dengan diutarakan alasan-alasan 

yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 

3 bulan setelah tanggal pemotongan kecuali apabila wajib pajak dapat 
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menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan diluar kekuasaannya. 

3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak 

terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur 

Jendral Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan alasan yang jelas dan dilakukan dalam jangka waktu 3 

bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan 

tersebut. 

2.4.2.  Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

1. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong 

pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun 

takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Surat 

pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). Surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada 

saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun. 

2. Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada 

pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada 

permulaaan tahun takwim. 

3. Wajib pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, 

jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. 
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2.5.  Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21  

 Yang dapat melakukan pemotongan terhadap pajak penghasilan pasal 21 

adalah: 

1. Pemberi Kerja: 

a. Orang pribadi 

b. Badan yang dapat berupa: 

1) Kantor pusat 

2) Kantor cabang 

3) Perwakilan atau unit 

c. Bentuk usaha tetap 

d. Badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai 

pemotong pajak penghasilan pasal 21. 

2. Bendaharawan: 

a. Pemerintah Pusat 

b. Pemerintah Daerah 

c. Instansi atau lembaga pemerintah  

d. Lembaga-lembaga Negara lainnya 

e. Kedutaan besar Republik Indonesia diluar negeri 

3. Badan pensiun atau penyelenggara jaminan sosial: 

a. Dana pensiun 

b. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja 

c. Badan-badan lain 

4. Perusahaan atau Badan: 

a. Perusahaan 

b. Badan  

c. Bentuk usaha tetap 

d. Badan Usaha Milik Negara 

e. Badan Usaha Milik Daerah 
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f. Perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun 

g. Badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak 

dikecualikan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21. 

5. Yayasan atau Lembaga, Panitia, dan lain-lain: 

a. Yayasan dibidang kesejahteraan 

b. Yayasan Rumah Sakit 

c. Yayasan kesenian  

d. Yayasan olahraga 

e. Yayasan pendidikan 

f. Yayasan kebudayaan 

g. Lembaga 

h. Kepanitiaan 

i. Asosiasi 

j. Perkumpulan 

k. Organisasi massa 

l. Organisasi sosial politik 

m. Organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan 

6. Penyelenggara kegiatan: 

a. Badan pemerintah 

b. Organisasi termasuk organisasi internasional 

c. Perkumpulan 

d. Orang pribadi 

e. Lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan 
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2.6.  Jenis-jenis Surat 

1. Surat Pemberitahuan (SPT)  

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan 

dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta 

dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan atau denda. 

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Adalah surat ketetapan pajak yang memerlukan tambahan atas jumlah pajak 

yang telah ditetapkan. 

5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)  

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 

atau tidak seharusnya terutang. 

6. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada kredit pajak. 

7. Surat Paksa (SP) 

Adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. 
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2.7.  Sunset Policy 

 Salah satu pasal yang mendapat perhatian besar dalam pembahasan 

Rancangan Undang-undang tentang KUP (RUU KUP) adalah tentang Tax Amnesti 

atau Pengampunan Pajak. Dan ketika Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai 

perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan dalam pasal 37A 

dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang 

diminta kalangan usaha. Meski belum mampu memuaskan semua pihak tetapi 

kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan 

kelegaan bagi banyak pihak. 

Sunset Policy yaitu fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 

sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 

Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban 

perpajakannya dengan benar. 

Dasar Hukum : 

1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP pasal 37 A  

2. PP No. 80 Tahun 2007 Pasal 33  

3. P M K No. 66/PMK/2008  

4. Per Dirjen Pajak No. 27 Tahun 2008  

5. Per Dirjen Pajak No. 30 Tahun 2008  

6. S E Dirjen Pajak No. 31 Tahun 2008  

7. S E Dirjen Pajak No. 33 Tahun 2008  

8. S E Dirjen Pajak No. 34 Tahun 2008  
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Yang dapat menikmati Sunset Policy adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak yang baru memiliki NPWP di tahun 2008 dapat melakukan 

Sunset Policy dari tahun 2007, 2006, 2005, dst…  

2. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008 dapat 

melakukan Sunset Policy dari tahun 2006, 2005, 2004 dst…  

Syarat-syarat untuk mendapatkan sunset policy adalah sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan diri memperoleh NPWP tahun 2008 

2. Tidak sedang dilakukan: 

a. Pemeriksaan bukti permulaan, 

b. Penyidikan, 

c. Penuntutan, atau di pengadilan atas tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

3. Menyampaikan SPT Tahunan Tahun oajak 2007 dan sebelumnya paling 

lambat tanggal 31 Maret 2008 

4. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar sebelum SPT tersebut 

disampaikan. 

Tatacara dalam menyampaikan SPT Sunset Policy adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan form SPT Tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan 

2. Menuliskan “Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP” atau “SPT 

berdasarkan Pasal 37A UU KUP” di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap 

lampirannya. 

3. Kurang bayar dilunasi dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) 

4. Melampirkan SSP lembar-3 pada SPT Tahunan PPh 

5. Disampaikan ke KPP tempat terdaftar. 


