
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pengertian Umum Pajak 

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang sangat berguna 

untuk kepentingan bersama. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan 

memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun 

demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Untuk 

lebih jelasnya penulis mengemukakan definisi mengenai pengertian pajak yang di 

kemukakan oleh beberapa ahli di bidang perpajakan tersebut sebagai berikut : 

Menurut P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2005:2), memberikan 

pengertian pajak 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 gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 
menyelenggarakan  pemerintahan. “ 
 
Menurut MJH. Smeets yang dikutip oleh waluyo (2005:2), memberikan 

pengertian pajak sebagai berikut : 

“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 
norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya 
kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya 
adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. ” 
 
Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh waluyo (2005:3), 

menyatakan:  

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ” 
 



Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

“ Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. ” 
 
Meskipun tidak terdapat keseragaman dalam memberikan definisi pajak, 

dari berbagai definisi pajak menurut para pakar, terdapat “persamaan” yang 

merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu: 

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi 

mengatur. 

 

2.1.1. Fungsi Pajak 

Pajak memiliki fungsi yang sangat srategis bagi berlangsungnya 

pembangunan suatu Negara.  

Menurut Waluyo (2005:6)  fungsi pajak terbagi menjadi 2, yaitu :        

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai suber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber 

penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 



Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan 

barang-barang mewah lainnya. 

 

2.1.2. Pembagian Hukum Pajak 

Menurut Waluyo (2005:11) Hukum Pajak dibedakan menjadi : 

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, 

perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang 

dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu 

tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum  antara 

pemerintah dengan Wajib Pajak. Sebagai contoh : Undang-undang Pajak 

Penghasilan. 

2. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 

pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, antara 

lain:  

a. Tata cara penetapan utang pajak. 

b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, 

perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. 

c. Kewajiban Wajib Pajak. Contoh : penyelenggaraan pembukuan 

/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding. 

 

2.1.3. Pengelompokan Pajak 

Menurut Waluyo (2005:12) pajak dapat dikelompokan ke dalam 

kelompok:  

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan, Contoh : PPh. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

ke pihak lain, Contoh : Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. 

2. Menurut sifatnya 



a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang 

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan 

diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. 

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

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut lembaga pemungutannya 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Materai. 

2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh Pajak Reklame, 

Pajak Hiburan. 

 

2.1.4. Asas Pemungutan Pajak 

 Asas pemungutan pajak menurut Waluyo (2005:15) terbagi dalam 

beberapa jenis, yaitu : 

1. Asas Menurut Falsafah Hukum 

Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya keadilan ini 

sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada negara 

untuk memungut pajak, muncul beberapa teori dasar, yaitu : 

• Teori Asuransi  

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi, premi tersebut 

dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala 

kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya.  

Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran 

pajak. Walaupun pada kenyataannya menyatakan dengan premi tersebut 

tidaklah tepat. 

• Teori Kepentingan 



Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus 

dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada 

kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan 

jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara  untuk 

melindunginya dibebankan pada masyarakat. 

• Teori Gaya Pikul  

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak 

terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat 

berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk 

kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak 

menurut gaya pikul seseorang. 

• Teori Bakti 

Teori ini disebut juga teori kewajiban mutlak, teori ini berdasarkan pada 

negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, 

masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban 

untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian 

dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara. 

• Teori Asas Daya Beli 

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang 

bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan 

pada fungsi mengatur. 

2. Asas Yuridis  

Untuk menyatakan suatu keadilan. Hukum pajak harus memberikan jaminan 

hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak 

harus didasarkan pada undang-undang, landasan hukum pemungutan pajak di 

Indonesia adalah pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 

3. Asas Ekonomis 

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi reguler dan fungsi 

budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara 

menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. 



Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan agar tidak menghambat 

kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu. 

 

2.1.5. Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Erly Suandy (2005:19) Hukum Pajak dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Hukum Perdata  

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi 

yang satu dengan yang lain. Hukum Perdata dapat dibagi menjadi hukum 

perorangan (personenrecht), hukum keluarga (familiercht), hukum warisan, 

dan hukum harta kekayaan. 

2. Hukum Publik 

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa 

dengan warganya.  Yang termasuk kedalam Hukum Publik ini ialah : Hukum 

Tata Negara, Hukum Administrasi (Hukum Tata Usaha), Hukum Pajak, dan 

Hukum Pidana. 

 

2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak 

  Menurut Waluyo (2005:17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 

3, yaitu : 

1. Official Assessment System  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

 Ciri-ciri Official Assessment System : 

 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 

 2) Wajib pajak bersifat pasif. 

 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 



 

 

 

3. Withholding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

  

 Penerimaan Daerah 

Penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

pasal 1 angka 11 adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

 

 Sumber Penerimaan Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 5 penerimaan 

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan 

pembiayaan. 

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan 

Daerah bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari  Pajak Daerah, Retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

PAD yang sah. 

b. Dana Perimbangan, dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 

1 angka 19 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 



dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dlam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus. 

c. Lain-lain pendapatan. Terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana 

Darurat. 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber 

dari : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, 

b. Penerimaan Pinjaman Daerah 

c. Dana Cadangan Daerah, dan 

d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

 

 Pengertian Pajak Daerah 

 Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut daerah berdasarkan 

peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan 

Rumah Tangga Pemerintah Daerah. Pajak Daerah terdiri atas : 

• Pajak Provinsi 

• Pajak Kabupaten / Kota 

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan : 

“ Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut  pajak, adalah iuran wajib 
yang 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. “ 
 

2.3.1. Jenis Pajak Daerah  



Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Pasal 2, jenis Pajak Daerah terdiri atas : 

1. Pajak Provinsi terdiri dari : 

• Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Pemukiman . 

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : 

• Pajak Hotel. 

• Pajak Restoran. 

• Pajak Hiburan. 

• Pajak Reklame. 

• Pajak Penerangan Jalan. 

• Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. 

• Pajak Parkir. 

 

2.3.2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah 

Pengertian Objek Pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip 

oleh Marihot P. Siahaan, (2008:55) menyatakan bahwa : 

“ Objek Pajak merupakan manifestasi dari taatbestand (keadaan 
nyata). Taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang 
menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan 
pajak. “ 
 
Pengertian Subjek Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 

tahun 2000 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 8, yaitu : 

“ Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak daerah. “ 
 



Sedangkan pengertian Wajib Pajak Daerah  menurut Undang-Undang 

Nomor 34 tahun 2000 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 9, adalah : 

“ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk 
pemungut atau pemotong pajak tertentu. “ 
 

2.3.3. Pajak Terutang dan Masa Pajak 

Pengertian Pajak Terutang menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 

2000 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 12, yaitu : 

“ Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah. “ 
Sedangkan Masa Pajak menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 

Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dalam dalam Pasal 1 ayat 10, yaitu : 

“ Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 
(satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. “ 
 

2.3.4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:69) pemungutan pajak daerah saat ini 

menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu : 

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari 

sistem self assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 

2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem 

official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib 

pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang 



ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

3. Dipungut oleh pemungut pajak.  Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem 

with holding, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut 

pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang 

telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 

tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas 

penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. 

 

2.3.5. Tarif Pajak daerah 

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut pemerintah daerah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 yang 

ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis 

pajak daerah, yaitu: 

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) & Kendaraan di Atas Air (KAA) 

ditetapkan paling tinggi 5% dari dasar pengenaan pajak, 

2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) & Kendaraan di Atas 

Air (KAA) ditetapkan paling tinggi 10% dari dasar pengenaan pajak, 

3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling 

tinggi 5% dari dasar pengenaan pajak, 

4. Tarif Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

(PPPABTAP) ditetapkan paling tinggi 20% dari dasar pengenaan pajak, 

5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% dari dasar pengenaan pajak, 

6. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% dari dasar pengenaan pajak, 

7. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% dari dasar pengenaan pajak, 

8. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% dari dasar pengenaan pajak, 

9. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% dari dasar 

pengenaan pajak, 

10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 

20% dari dasar pengenaan pajak,  



11. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20% dari dasar pengenaan pajak. 

 

2.3.6. Dasar Pengenaan Pajak Daerah 

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:64) dasar pengenaan pajak daerah 

ditetapkan dengan jelas untuk setiap jenis pajak daerah, sebagai berikut : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan serta faktor-

faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh 

penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan.  

Sementara itu, Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan nilai jual kendaraan di 

atas air. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan 

bermotor. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dikenakan 

atas nilai jual kendaraan di atas air. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain 

berdasarkan jenis, volume, kualitas air, dan lokasi sumber air. 

5. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. 

6. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

restoran. 

7. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. 

8. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai 

jual objek Pajak Reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. 

9. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai. 

10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil 

pengambilan bahan galian golongan C. 

11. Pajak Parkiran dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang 

berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian 

tempat parkir kendaraan bermotor. 



 

2.3.7. Cara Perhitungan Pajak Daerah  

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan 

dasar pengenaan pajak.  Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak 

daerah. 

2.4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

BBNKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat 

penting didalam penyelenggaraan pemerintah dan pembayaran di daerah yang 

mengarah kepada sistem perpajakan yang sederhana, efektif dan efisien yang 

dapat menggerakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan 

daerah. 

Menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 

tentang Bea Balik Nama kendaraan Bermotor pada Pasal 1 angka 7, bahwa : 

“ Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau 
lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan 
darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
bergerak. “ 
 

 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan bermotor menurut Peraturan 

Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Pasal 1 angka 8, bahwa : 

“ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut 
atas setiap penyerahan kendaraan bermotor sedangkan penyerahan 
kendaraan bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan 
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, 
hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan 
kedalam Badan Usaha. ” 

 

 

 

 



2.4.1. Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Bea Balik nama di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang, 

jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. 

Dasar hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan atas 

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

daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang 

Pajak Daerah. 

3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 

Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Penghitungan 

Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. 

 

2.4.2. Objek dan Bukan Objek  BBNKB 

Objek BBNKB menurut Peraturan daerah Tingkat 1 Propinsi Jawa Barat 

Nomor 8 Tahun 2001 Pasal 3 adalah setiap penyerahan kendaraan bermotor di 

Daerah sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian sepihak 

maupun perjanjian dua pihak. Perubahan bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin. 

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara 

tetap di Indonesia. Kecuali : 

a. Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara 

asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukan bukti-bukti 

yang sah, 

b. Untuk diperdagangkan, 

c. Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia, 



d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf 

internasional. 

Pengecualian tersebut tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. 

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2008 Tentang 

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dalam Lampiran I dan II mengenai jenis kendaraan bermotor 

terdiri dari : 

1. Sedan, 

2. Minibus, 

3. Microbus, 

4. Bus, 

5. Pickup, 

6. Truck, 

7. Sepeda Motor. 

Selain yang tertulis diatas, menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 

Nomor 8 Tahun 2001 Pasal 4 setiap penyerahan Kendaraan Bermotor yang dapat 

dibebaskan dari pengenaan BBNKB atau dikecualikan sebagai objek BBNKB 

adalah : 

a. BPKB dan STNK atas nama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang pembiayaannya 

bersumber dari APBN, APBD dan APBD Desa, 

b. Penyerahan Kendaraan Bermotor kepada Kedutaan, Konsulat, Perwakilan 

Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas Timbal Balik 

sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara, 

c. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau 

dijual, 

d. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan sebagai akibat 

perjanjian dan perjanjian sewa, termasuk leasing. 

 

2.4.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB 



Pengertian Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaran Bermotor menurut 

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 Pasal 6 menyatakan: 

“ Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. “ 
 
 Sedangkan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : 

“ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima 
penyerahan Kendaraan Bermotor. “ 
 
 
Sedangkan Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah : 

a. Untuk orang Pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli 

warisnya. 

b. Untuk Badan, yaitu Pengurus atau kuasanya. 

 

2.4.4. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Menurut Peraturan daerah Propinsi Jawa barat Nomor 8 tahun 2001 Pasal 

7 menyatakan : 

“ Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai Jual Kendaraan Bermotor. “ 
 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa 

Barat Nomor 8 Tahun 2001 Pasal 1 angka 11 menyatakan: 

“ Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan 
bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas 
suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai 
Jual Kendaraan Bermotor Yang berlaku. “ 

 

 Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2008 Tentang 

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor  tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 14 , mengenai Nilai Jual 

Kendaraan Bermotor menyatakan : 

“ Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan 
bermotor yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu 
pertama bulan Desembar tahun pajak sebelumnya. “ 

  



 Sedangkan Dasar pengenaan Bea Balik Nama Peraturan Gubernur Jawa 

Barat Nomor 51 tahun 2008 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  tahun 2008 Pasal 

3 angka 2 adalah Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk 

kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual 

kendaraan bermotor. 

 Dasar pengenaan Bea Balik Nama Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 

51 tahun 2008 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan 3 

menyatakan : 

“ Dasar Pengenaan Tambahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
tambahan yang mengalami penggantian mesin adalah nilai jual mesin 
pengganti. “ 
 
Nilai jual mesin pengganti ditetapkan sebagai berikut : 

a. Mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc sebesar Rp 5.000.000 (lima 

juta rupiah), 

b. Mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc sebesar Rp 

7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 

c. Mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 1.000 cc sebesar Rp 

15.000.000 (lima belas juta rupiah), 

d. Mesin dengan isi silinder diatas 10.000 cc sebesar RP 20.000.000 (dua puluh 

juta rupiah). 

 

2.4.5. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur 

Jawa Barat Nomor 51 tahun 2008 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  tahun 2008 

dalam Pasal 7 adalah : 

1. Tarif BBNKB atas penyerahan  pertama, ditetapkan sebagai berikut : 

a. 10% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor bukan 

umum. 



b. 10% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor umum. 

c. 10% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kereta gandeng dan kereta 

tempel. 

d. 3% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat 

besar yang bergerak. 

2. Tarif BBNKB atas peyerahan kedua dan selanjutnya, ditetapkan sebagai 

berikut : 

a. 1% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor bukan 

umum. 

b. 1% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor umum. 

c. 1% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kerata gandeng dan kereta 

tempel. 

d. 0,3% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat 

besar yang bergerak. 

3. Tarif BBNKB atas peyerahan karena warisan, ditetapkan sebagai berikut : 

a. 0,1% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bukan umum. 

b. 0,1% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan umum. 

c. 0,1% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kereta gandeng dan kereta 

tempel. 

d. 0,03% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat 

besar yang bergerak. 

4. Tarif Bea Balik Nama atas mesin pengganti ditetapkan sebesar 10% dari nilai 

jual kendaraan bermotor. 

 

2.5. Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13 menyatakan : 

“ Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan 
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan 



penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib 
retribusi serta pengawasan penyetorannya. “ 
 

2.5.1. Pendaftaran dan pendataan 

Menurut Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2002 Tentang petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2001 Tentang 

Bea Balik Nama Kendaran Bermotor Pasal 5 yang dimaksud dengan pendaftaran 

dan pendataan. 

 Untuk mendapatkan data atau informasi mengenai objek dan subjek pajak, 

dilaksanakan pendaftaran dan atau pendataan terhadap wajib pajak dan objek yang 

berdomisili di daerah, pendaftaran dan pendataan menggunakan formulir Surat 

Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB). Formulir tersebut 

harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak 

atau kuasanya dan disampaikan kepada dinas sesuai jangka waktu yang 

ditentukan. Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dihitung 30 hari sejak 

tanggal penyerahan, termasuk yang mengalami perubahan bentuk, ganti fungsi 

dang anti mesin. 

 

2.5.2. Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Menurut Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2001 Tentang petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2001 Tentang 

Bea Balik Nama Kendaran Bermotor dalam Pasal 6 mengenai perhitungan 

menyatakan : 

“ Besarnya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar 
pengenaan pajak. “ 

 

Secara umum perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

sesuai dengan rumus berikut. 

 

 

 

2.5.3. Penagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
   = Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan Bermotor 



Menurut Keputusan Gubernur Nomor 13 tahun 2002 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2001 Tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 8 mengenai penagihan. 

Terhadap pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 

Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib pajak dengan menggunakan 

Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa dilakukan setelah melalui 

mekanisme Surat Teguran, Surat peringatan, Surat Penagihan Seketika dan 

Sekaligus dan atau surat lain yang sejenis. Apabila pajak yang terutang tidak 

dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran Surat Paksa, 

pejabat Negara segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan. 

Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan oleh DISPENDA. Berdasarkan 

Peraturan Perundangan yang berlaku jangka waktu untuk pelunasan BBNKB 

adalah 30 hari sejak diterbitkannya SKP tersebut 

 

2.5.4. Pembayaran dan Penyetoran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Menurut Keputusan Gubernur Nomor 13 tahun 2002 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2001 Tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 7 mengenai pembayaran. 

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau pemegang kas khusus 

penerima atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, pada saat pendaftaran 

dan harus dilunasi sekaligus sejak diterbitkannya SKPD. Apabila pembayaran 

pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus 

disetorkan ke kas daerah atau pemegang kas khusus penerima paling lama 1 x 24 

jam. Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKP atu SKPD 

dibubuhi tapak kas register. 

 

2.5.5. Pelaporan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Menurut Keputusan Gubernur Nomor 13 tahun 2002 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2001 Tentang 



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Pasal 14 mengenai pelaporan 

menyatakan : 

“ Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil 
pelaksanaan pemungutan pajak oleh Unit Pelayanan Pendapatan 
dilaporkan kepada Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat 
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan 
yang ditentukan oleh Dinas, dan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) 
bulan berikutnya Kepala Dinas melaporkannya kepada Gubernur. “ 

 

 

2.6. Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 Menurut Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 Tentang 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 5 angka 4 menyatakan Apabila 

SPPKB tidak disampaikan tepat waktu yaitu 30 hari sejak penyerahan kendaraan 

bermotor baik kendaraan bermotor baru maupun penyerahan hak milik pindahan 

dari luar daerah, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan 

sanksi berupa denda 25% dari pokok pajak terutang. 

 Menurut Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 Tentang 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 6 angka 6 menyatakan apabila jumlah 

kekurangan pajak terutang dari : 

a. Pajak yang terutang dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, 

b. Dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat salah tulis atau salah hitung, 

c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang 

penetapannya dicantumkan dalam SKP atau SKPD. 

Ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan 

untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak. 

 Menurut Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 Tentang 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 7 angka 6 menyatakan apabila jumlah 

kekurangan pajak yang terutang sebagai akibat kesalahan wajib pajak dalam 



pengisian SPPKB dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT dengan dikenakan 

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak 

yang terutang, kecuali wajib pajak tersebut melaporkannya sendiri kepada dinas 

sebelum dilaksanakannya pemeriksaan. 

  

2.7. Keringanan dan Pembebasan Pajak  

 Menurut Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 Tentang 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 9 mengenai keringanan dan 

pembebasan dapat diberikan terhadap objek pajak sebagai berikut : 

a. Kendaraan motor milik PMI sepanjang sumber dananya dari APBN dan 

APBD, kecuali jenis sedan dan sedan station dengan dilampiri surat 

keterangan sumber dana pengadaan kendaraan tersebut dibebaskan dari pajak 

terutang, 

b. Jenis kendaraan bermotor mobil pemadam kebakaran, diberikan keringanan 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang, 

c. Ambulance/mobil jenazah diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari pajak terutang, 

d. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh lembaga atau yayasan yang semata-

mata bergerak di bidang sosial keagamaan, kecuali untuk jenis kendaraan 

sedan dan atau sedan station dengan dilampiri Akte Pendirian 

Yayasan/Lembaga tersebut, diberikan keringanan sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) dari pajak yang terutang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


