
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1       Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah 

kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau 

Badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan Undang-

Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan 

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

sama. 

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2008:1) 

yaitu: 

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

Menurut P. J. A. Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2005:2)  pajak 

adalah: 

 

 



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

Menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh Erly Suandy 

(2005:1) pajak adalah : 

”Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi 
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum”. 
 
Dari beberapa definisi diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli 

bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut: 

1) Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan pemerintah. 

2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 

4) Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

5) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

investasi publik. 

6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

 



 2.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak 

Dasar hukum pemungutan pajak diatur berdasarkan Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan 

Negara berdasarkan Undang-Undang”. 

Dasar hukum pajak berdasarkan Undang-Undang RI terdiri dari : 

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

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 

2007. 

2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. 

3. UU No. 12 Tahun 1985  tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 

1994. 

4. UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan UU No. 24 tahun 2000. 

5. UU No. 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009. 

6. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 

sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 

2009. 



7. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 

sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 

2000. 

8. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

UU No. 20 tahun 2000. 

9. UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 

1999. 

10. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

 Menurut Erly Suandy (2005:14) fungsi pajak dibagi 2, yaitu : 

1. Fungsi Budgetair Finansial 

Fungsi budgetair Finansial yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke 

kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

Negara. 

2. Fungsi Regulerend/mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk 

mengatur baik masyarakat dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan 

tujuan tertentu. 

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat 

dalam contoh sebagai berikut : 



1) Pemberian fasilitas bebas pajak terhadap pengusaha yang membuka lapangan 

usaha didaerah terpencil. 

2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan Dalam Negeri. 

3) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk 

produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk 

Dalam Negeri. 

 

2.1.4 Pengelompokkan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2008:5) Pajak di kelompokkan ke dalam 3 

golongan, yaitu: 

1. Berdasarkan penggolongannya, pajak dikelompokkan atas : 

a. Pajak Langsung 

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.  

Contoh : PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea 

Materai.  

b. Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan 

kepada orang lain. 

Contoh : PPN. 

 

 



2. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan atas : 

a. Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan  

keadaan diri Wajib Pajak.  

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

Mewah (PPn BM).  

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya pajak dikelompokkan atas : 

a. Pajak Pusat  

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea 

Materai. 

b. Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. 

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. 

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

Hiburan. 



2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2008:6) dijelaskan mengenai Tata Cara 

Pemungutan Pajak, yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu : 

a.     Stelsel Nyata  

Pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

b. Stelsel Anggapan  

  Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

Undang-Undang. 

c.    Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu                            

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas Domisili (tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

Dalam maupun Luar Negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

Negeri. 



b. Asas Sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System  

 Yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

 Dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

pemerintah. 

2. Wajib Pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh 

Pemerintah (Fiskus).  

b.  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 : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

 



2. Wajib Pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang).  

3. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  

c. Witholding System 

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak.  

 Dengan ciri-ciri sebagai berikut: Wewenang menentukan besarnya pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga (selain fiskus dan Wajib Pajak). 

 

2.2       Pengertian Pajak Penghasilan     

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang PPh No. 36 tahun 

2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima/diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangakan subjek 

pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan dinyatakan sebagai Subjek atau Orang Pribadi atau Badan 

yang berpotensi atau akan dikenakan pajak.  

 

2.2.1   Dasar Hukum Pajak Penghasilan  

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 

 



2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan      

Subjek Pajak menurut Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 pasal 2 

adalah sebagai berikut : 

1. Orang Pribadi. 

2. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak. 

3. Badan Usaha Tetap (BUT). 

Subjek Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :                                           

1. Subjek Pajak Dalam Negeri menurut pasal 2(3), yang terdiri dari : 

 1) Subjek pajak Orang Pribadi (Pasal 2 ayat 1 UU PPh), yaitu : 

a. Yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari 

(tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau 

b. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 

2) Subjek Pajak Badan (Pasal 1 huruf 3 UU KUP) yaitu : 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, terdiri dari 

PT, CV, perseroan-perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan 

bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, 

Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang Sejenis, 

Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya. 

3) Warisan yang belum terbagi (Pasal 2 ayat 3 UU PPh), yaitu : 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. Adanya subjek pajak yang meninggal maka warisan yang belum 

dibagikan menjadi subjek pajak. 



2. Subjek Pajak Luar Negeri  menurut pasal 2(4) yang terdiri dari : 

1) Subjek Pajak Orang Pribadi (Pasal 2 ayat 4 huruf b UU PPh), yaitu : 

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada        

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,        

dan atau; 

2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, 

yaitu :  

a. Menjalankan Usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. 

b. Yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. 

3. Bentuk Usaha Tetap (Pasal 2 ayat 5) adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh : 

1) Orang Pribadi sebagai subjek pajak Luar Negeri, atau 

2) Badan sebagai subjek pajak Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa : 

a.) Tempat kedudukan Manajemen; 

b.) Cabang Perusahaan; 

c.) Kantor Perwakilan;  

d.) Gedung Kantor; 

e.) Pabrik;  

f.) Bengkel; 



g.) Gudang; 

h.) Ruang untuk promosi dan penjualan; 

i.) Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j.) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k.) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 

l.) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m.) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan; 

n.) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas; 

o.) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan 

p.) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008 perbedaan 

yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri 

terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain: 

a. Wajib pajak dalam Negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang 

diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, 



sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan 

yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. 

b. Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan Neto 

dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak 

berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan 

c. Wajib pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang 

terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri 

tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan 

pajak yang  bersifat final. 

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban 

perpajaknnya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 

2(4) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan.   

 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan pasal 4 (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang menjadi Objek 

Pajak 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 menambah 
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun”.  

 

Yang termasuk kedalam Objek Pajak penghasilan adalah : 

a. 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 ini;  

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dari penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

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

pemecahan, pengembalian usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 



dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-

pihak yang bersangkutan; dan 

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan.  

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi;. 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 



p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan  

s. Surplus Bank Indonesia. 

  

2.3     Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Seperti telah kita ketahui bahwa sistem pemungutan pajak menurut 

Undang-Undang Perpajakan, disamping memberikan kepercayaan yang lebih 

besar kepada Wajib Pajak juga memberikan jaminan dan kepastian mengenai hak 

dan kewajiban Wajib Pajak.  

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kewajiban sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut : 

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai 

Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP berdasarkan pasal 2 

ayat 1. 

2. Dalam rangka pelaporan kemudian bagi Wajib Pajak, formulir Surat 

Pemberitahuan disediakan pada kantor di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak, Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos pembantu dan tempat lain yang 



ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan yang diperkirakan mudah 

terjangkau oleh Wajib Pajak. 

3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar surat pemberitahuan, 

menandatangani dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak atau ke 

Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar pasal 3 ayat 1. 

4. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam 

tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pasal 25 UU NO. 36 tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan.  

5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan berdasarkan pasal 28 ayat 1 

dan 2. 

6.  Memperlihatkan pembukuan dan data lain yang diperlukan oleh petugas pajak 

dan memberikan kepada petugas pemeriksaan untuk memasuki tempat yang 

dipandang perlu berdasarkan pasal 29 ayat 3. 

Hak-hak pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 

tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: 

1. Hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan 

berdasarkan pasal 6 ayat 1. 

2. Hak mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan berdasarkan pasal 3 ayat 4.  

3. Hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan yang telah 

dimasukan berdasarkan pasal 8 ayat 1. 



4. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran 

pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan berdasarkan pasal 9 ayat 4. 

5. Hak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung 

atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP (Surat Ketetapan Pajak) dalam 

penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan pasal 16. 

6. Hak untuk mengajukan permohonan restitusi dan hak untuk memperoleh 

kepastian terbitnya SKPLB berdasarkan pasal 11 ayat 1. 

7. Hak pengajuan atas keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan 

atas keberatannya berdasarkan pasal 25 ayat 5. 

 

2.3.1 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi  

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak maka semua penghasilan yang 

diterima Wajib Pajak dalam 1 tahun pajak dijumlahkan dan kemudian 

dikurangkan dengan biaya atau pengeluaran yang diperoleh menurut Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurut Ketentuan yang 

dimuat didalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

pasal 6 ayat 1 UU PPh, yaitu : 

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak di dalam Negeri dan BUT 

(Bentuk Usaha Tetap) , ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: 

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk 

biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang 



diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, 

premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.  

b. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran antuk memperoleh dan atas biaya lain yang 

mempunyai masa manfaat 1 tahun, pasal 11 dan 11A. 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan  atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan. 

e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia.  

g. Biaya beasiswa, magang, dan penelitian. 

2. Dapat dikurangi dari penghasilan Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak Luar 

Negeri, suatu jumlah yang disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

berdasarkan pasal 7. 

3. Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang disebut 

diatas terdapat suatu kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan 

dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 

dengan lebih dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 8 tahun khusus untuk jenis-

jenis usaha tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, terhitung 

mulai tahun pertama sesudah kerugian tersebut diderita. 



Biaya-biaya yang yang tidak dikurangkan dari penghasilan bruto, 

diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yaitu: 

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, 

termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan atau kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu atau anggota. 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang 

tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, 

cadangan bentuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk 

usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditentukan oleh 

Menteri Keuangan. 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 

dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkait dengan 

pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 

Keuangan. 



f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau kepada yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b. 

h. Pajak Penghasilan. 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib 

pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota Persekutuan, Firma atau Perseroan 

Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 

k. Sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta Sanksi 

pidana berupa denda yang yang berkenaan dengan pelaksanaan 

Perundang-Undangan dibidang perpajakan. 

 

2.3.2 Kompensasi Kerugian dan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Menurut Penjelasan pasal 4 ayat 1 UU PPh, apabila dalam satu tahun 

pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut 

dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali 

kerugian yang diderita di Luar Negeri. Kerugian tersebut dikompensasikan 

dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut 

dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.  



Penghasilan Tidak Kena Pajak hanya dikenakan pada Wajib Pajak orang 

pribadi, yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan, Penghasilan Tidak kena pajak diberikan sebesar : 

a) Rp 15.840.000 untuk Wajib Pajak sendiri. 

b) Rp 1.320.000 untuk Wajib Pajak kawin. 

c) Rp 1.320.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami. 

d) Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan kelarga 

garis keturunan lurus serta anak angkat, yang kenjadi tanggungan sepenuhnya 

paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 

 

2.3.3 Cara Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Tata cara pembayaran pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai 

berikut: 

a) Pelaksanaan Pembayaran 

1. Dilaksanakan sendiri, yaitu : 

a. PPh pasal 25 (angsuran bulanan) untuk setiap masa pajak (setiap bulan 

takwim). 

b. PPh pasal 29 (setoran akhir tahun) untuk satu tahun pajak. 

2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam tahun pajak 

atau bagian tahun pajak. 

b) Sarana dan tempat pembayaran: Sarana yang digunakan adalah Surat Setoran 

Pajak (SSP) yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 



penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau tempat pembayaran lain 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu: 

a. Bank Persepsi yaitu Bank Pemerintah, Bank Swasta yang ditunjuk. 

b. PT POS dan Giro.  

c) Waktu pembayaran: 

a. PPh pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setiap 

bulan.  

b. PPh pasal 29 selambat-lambatnya sebelum SPT dibagikan/tanggal 31 

bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir. 

 

2.4 Restitusi Pajak 

2.4.1 Pengertian Restitusi atas Pembayaran Pajak Penghasilan Orang    

Pribadi 

   Menurut Penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 Restitusi 

adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah     

kredit pajak yang menunjukan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih 

besar daripada jumlah pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran 

pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali 

kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak 

mempunyai utang pajak. 

Setiap Wajib Pajak yang telah melakukan setoran masa selama satu tahun 

pajak (setoran masa) yang melebihi dari pajak yang sebenarnya terutang, dapat 

mengajukan kelebihan pembayaran pajak. Permohonan dilakukan secara tertulis 



setelah tahun pajak berakhir. Permohonan dapat dilakukan dengan mengisi 

kolom permohonan yang tersedia pada Surat Pemberitahuan (SPT). Kelebihan 

Pembayaran pajak dapat terjadi karena penghitungan Wajib Pajak sendiri atau 

karena adanya pemeriksaan oleh Aparatur Pajak/Fiskus. 

  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) akan diterbitkan setelah 

dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib 

Pajak, baik menyatakan kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, dengan tidak 

disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

(permohonan restitusi) atau dapat juga dengan sekaligus mengajukan permohonan 

restitusi lewat SPT tersebut.  

  Menurut Mardiasmo (2008:42) SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak 

yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena jumlah Kredit 

Pajak lebih besar daripada pajak yang Terutang atau seharusnya tidak Terutang. 

  SKPLB diterbitkan untuk: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) apabila jumlah Kredit Pajak lebih besar daripada 

jumlah pajak yang terutang. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila jumlah Kredit Pajak lebih besar 

daripada jumlah pajak yang terutang. 

3. Pajak Perjualan atas Barang Mewah (PPn BM) apabila jumlah Pajak yang 

dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. 

  Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 

(SKPLB) dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), 

maka Wajib Pajak tetap wajib mengajukan permohonan secara tertulis. 



  SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil 

pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari 

kelebihan pembayaran pajak yang ditetapkan.   

  

 2.4.2  Dasar Hukum Restitusi 

Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2007, yaitu: 

“Tata cara perhitungan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”.  

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia          

No. 195/ PMK.03/ 2007 Menyatakan bahwa : 

“Apabila setelah jangka waktu 12 bulan, Kantor Pelayanan Pajak 
atau Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Wajib Pajak harus memberitahukan 
kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan paling lambat 1 bulan setelah 
pemberitahuan itu, Direktur Jenderal Pajak/pajak akan menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai permohonan Wajib 
Pajak”.  

 

2.4.3    Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak  

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip oleh Djoko Muljono (2008:137) proses 

pengembalian kelebihan pajak dapat dilakukan pada jenis pajak PPh, PPN, 

maupun PPn BM, yang diakibatkan adanya SKPLB maupun keputusan keberatan 

atau banding yang mengakibatkan pajak yang dibayar lebih besar.  



Prosedur Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan melalui 

tahapan berikut ini, yaitu : 

1. Pemeriksaan atau penelitian  

Pajak lebih bayar yang dihitung dan diakui Wajib Pajak dalam SPT tahunan 

PPh, harus diterbitkan SKPLB terlebih dahulu agar mempunyai kekuatan 

hukum. SKPLB dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan terlebih 

dahulu dilakukan pemeriksaan pajak dan penelitian.   

2. Hasil pemeriksaan atau penelitian 

Hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap SPT atau terhadap permohonan 

keberatan banding, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan dapat 

menghasilkan pajak yang lebih bayar, yang dapat dibedakan seperti berikut ini: 

a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)  

Adalah hasil pemeriksaan terhadap SPT PPh yang lebih bayar, kurang bayar, 

atau nihil dapat diterbitkan SKPLB. Demikian pula atas pemeriksaan 

terhadap SPT Masa PPN terhadap selain WP kriteria tertentu dapat 

diterbitkan SKPLB. 

b. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 

(SKPPKP) 

Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian 

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk PKP kriteria tertentu, yang 

dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, baik melalui pemeriksaan 

maupun penelitian. SKPPKP diterbitkan atas hasil penelitian terhadap Wajib 

Pajak tertentu, baik untuk jenis pajak PPh maupun PPN. 



c. Surat Keputusan Keberatan, Banding, Pengurangan, Penghapusan atau 

Pembatalan Sanksi Administrasi 

1) Keberatan dan Banding 

a. Keberatan 

Adalah pernyataan ketidaksetujuan/kekurangpuasan Wajib Pajak atas 

suatu Ketetapan Pajak yang dikenakan kepadanya atau atas suatu 

pemotongan/pemungutan oleh pihak ke tiga dalam pelaksanaan 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Keberatan 

diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 

tempat Wajib Pajak terdapat dan diproses oleh Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Banding 

 Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 

14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah Sebagai berikut: 

 “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib 
Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang 
dapat dilakukan Banding, berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan yang berlaku”.  

 
2)  Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan 

  Menurut pasal 36 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007, Direktur Jenderal 

Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: 

a. Mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi berupa bunga, 

denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan Ketetentuan Peraturan 

Perundang-Undangan Perpajakan dalam hal Sanksi tersebut dikenakan 

karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;  



b. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 

benar; 

c. Mengurangkan atau membatalkan surat Tagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau  

d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari 

hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, tanpa: 

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau; 

2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 

3. Penelitian utang pajak  

Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus terlebih dahulu 

mempertitungkan adanya utang pajak yang dimiliki WP, baik utang pajak di 

pusat maupun cabang-cabangnya. 

4. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) 

Hasil pemeriksaan maupun penelitian berupa SKPLB, SKPPKP, maupun Surat 

Keputusan Keberatan, Banding, Pengurangan, Penghapusan maupun 

Pembatalan akan dilakukan penelitian atas utang-utang WP untuk diterbitkan 

SKPPKP.   

5. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) 

Atas dasar SKPKPP, kepala KPP berdasarkan permohonan WP menerbitkan 

SPMKP kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) per 

jenis pajak dan per Masa/tahun pajak.  

 Batas Waktu Penerbitan SPMKP, yaitu : 

 



a. Tanggal diterimanya permohonan tertulis atas SKPLB; 

b. Adanya pembayaran pajak yang sebenarnya tidak terutang;  

c. Tanggal penerbitan SKPPKP; 

d. Tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pembetulan, atau Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 

Keputusan Penghapusan, Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 

Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan 

Pajak, dan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; 

e. Diterimanya Keputusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

berwenang melaksanakan putusan pengadilan, atau; 

f. Diterimanya putusan peninjauan kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal 

Pajak yang berwenang melakukan putusan pengadilan sampai dengan 

diterimanya SKPKPP.    

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

 Berdasarkan SKPMKP, KPPN menerbitkan SP2D paling lama 2 hari kerja 

sejak SPMKP diterima. KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai 

SP2D kepada penerbit SPMKP setelah diberi cap tanggal dan nomor penerbitan 

SP2D. 

 Penerbitan SP2D oleh KPPN dilakukan dengan cara: 

a. SP2D ditandatangani oleh Seksi Pembendaharaan dan Seksi Bank/Giro 

Pos atau Seksi Bendum. 

b. SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan diberi stempel timbul Seksi 

Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum yang disampaikan kepada: 



1) Lembar 1 kepada Bank Operasional. 

2) Lembar 2 kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah 

diberi cap. 

3) Lembar 3 sebagai arsip di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), 

dilengkapi lembar ke-1 SPM dan lembar pendukungnya.  

 

2.5 Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

(restitusi) Oleh Direktorat Jenderal Pajak 

Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak akan diberikan 

imbalan bunga kepada Wajib Pajak, sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan 

Pasal 11 ayat 3 UU KUP No. 28 Tahun 2007, yaitu : 

“Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan 
setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan bunga 2% 
sebulan atas Keterlambatan pembayaran Kelebihan Pembayaran 
Pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 sampai dengan saat dilakukan 
pembayaran kelebihan”. 
  

Setiap Keterlambatan dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

dari jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya SKPLB, kepada Wajib 

Pajak yang bersangkutan, diberikan imbalan oleh pemerintah berupa 

bunga sebesar 2% perbulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 

bulan sampai dengan saat dilakukannya pembayaran.  

Yang dimaksud dengan dilakukan Pembayaran Kelebihan Pembayaran 

Pajak adalah Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) diterbitkan. 

Tata Cara dalam pemberian bunga kepada Wajib Pajak, adalah sebagai berikut : 



1. Wajib Pajak yang berhak atas bunga, mengajukan permohonan kepada Kepala 

KPP dimana Wajib Pajak terakhir terdaftar dengan menyebutkan Nomor dan 

Tanggal SKPLB dan SPMKP. 

2. Besarnya bunga yang diberikan berdasarkan rumus:  

   2% x Masa Bunga x Dasar Bunga 

Kemudian, imbalan bunga akan diberikan kepada Wajib Pajak, apabila 

keterlambatan telah melebihi tanggal jatuh tempo yaitu jangka waktu pembayaran. 

Dan apabila Keterlambatan itu lebih dari 1 (satu) bulan beberapa hari, maka akan 

tetap dikenakan bunga 1 (satu) bulan yaitu 2%. 

 

2.6   Sanksi Kepegawaian terhadap Fiskus yang Terlambat Menerbitkan 

Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) 

Menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang KUP, apabila Pejabat 

Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Keterlambatan dalam menerbitkan 

SPMKP atau Pejabat Direktorat Jenderal Pembendaharaan Keuangan Negara yang 

melakukan Keterlambatan dalam menerbitkan SPMKP tersebut, maka akan 

dikenakan Sanksi Kepegawaian sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Sanksi 

tesebut berupa: 

1) Mutasi,  

2) Penundaan Kenaikan Pangkat, atau  

3) ditangguhkannya Promosi Jabatan.  

 

 


