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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak

yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan

inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pengertian pajak

adalah sebagai berikut :

“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 rutin.”

Sedangkan menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2), menjelaskan bahwa :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.”
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Dari definisi tersebut, terlihat beberapa unsur dan ciri yang melekat pada

pengertian pajak, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada rakyat.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulered.

Fungsi budgeter pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran

pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum

pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi regulered

pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau alat untuk melaksanakan

kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk

mencapai tujuan tertentu.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak, sebagai alat

untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat
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pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dari pengertian pajak yang

telah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas, secara teoritis dan praktis dapat

dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan

masyarakat. Menurut Waluyo (2008:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgeter

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak

merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Regulered

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

dibidang sosial dan ekonomi misalnya PPn BM untuk minuman keras dan

barang-barang mewah lainnya.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga

macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : PPh

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : PPn
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2. Menurut sifat

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPh

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungut

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB, dan

Bea Materai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri

dari :

1. Pajak provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak kabupaten/kota

Contoh : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame,

dan Pajak Penerangan Jalan.
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2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2009:7),

yaitu :

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu

penetapan pajak oleh fiskus kemudian membayar pajak terutang sesuai

dengan yang ditentukan oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sehinggal dalam sistem ini wajib pajak lebih bersifat aktif dalam

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada

pemerintah.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan dari official assesment

(pajak ditentukan oleh pemerintah) menjadi Self assesment (Wajib Pajak

menentukan sendiri besarnya pajak terutang). Dalam self assesment ini
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pemerintah memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak untuk menghitung,

membayar, melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Namun dalam perkembangannya terdapat wajib pajak yang lalai dalam

membayar pajak sehingga timbul tunggakan pajak, dari tahun ke tahun tunggakan

pajak yang belum lunas tidak berkurang bahkan cenderung mengalami

peningkatan sehingga perlu adanya suatu antisipasi agar tunggakan pajak tersebut

dapat dikurangi. Sehingga tindakan antisipasi tersebut dapat dilakukan

diantaranya dengan pelaksanaan penagihan pajak.

2.1.2 Penagihan Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah menjadi UU No.

19 Tahun 2000 :

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Sedangkan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk

sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam

surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. (pasal 1 angka 8 UU No.19 Tahun 2000).

2.1.2.1 Dasar Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
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Sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa Surat Ketetapan

maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti sebagai

berikut :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan

yang menentukan besarmya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat

dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan

Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat

Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
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Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan

Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh

pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

2.1.2.2 Landasan Hukum Penagihan Pajak

Sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan

sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri

berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang

perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran

aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam

melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan. Peran serta masyarakat

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan

perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai

adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana

mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan

jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum
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dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum

penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak

dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai

kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan

demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di

atas, di dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan

pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan

wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek

psikologis bagi wajib pajak. Tindakan penagihan pajak yang selama ini

dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan

pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih

pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan

negara

Landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah Pasal 20 – 24

UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU

Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan

undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut:
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1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan

ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang

sejenis sebelum surat paksa dilaksanakan;

2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;

3. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi juga

komisaris, pemegang saham, pemilik modal;

4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam

rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak;

5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;

6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas

presentase tertentu dari hasil penjualan;

7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh

wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan

pajak;

8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan

nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka

efisiensi;

9. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan

pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan

10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja

mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan

penagihan pajak.
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2.1.2.3 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa

Berikut ini adalah peraturan pelaksanaan UU Penagihan Pajak dengan

surat paksa :

a. Umum

1) KMK Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara

Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak.

b. Surat Paksa dan Sita

1) PP No.135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam

Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

2) PMK Nomor 23/PMK.03/2006 tentang perubahan atas KMK

Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan

Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa.

3) PMK Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan

Seketika Dan Sekaligus.

4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 459/PJ./2002

Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa

Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.75/2000

Tentang Tata Cara Penerbitan Ulang Surat Teguran, Penerbitan
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Surat Paksa Pengganti, Dan Pembetulan Atau Penggantian Surat-

surat Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Pajak.

c. Lelang

1) PP Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang

Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam

Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

d. Pencegahan dan Penyanderaan

1) PP Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara

Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan

Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa.

2) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan

Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 Tentang

Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah

Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa.

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 218/PJ/2003

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian

Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera.

4) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 158/PJ.75/2006 Tentang

Permintaan Usulan Pencegahan WP/PP Bepergian Ke Luar Negeri.
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5) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-

240/PJ.04/2009 Tentang Penyanderaan Atas Penanggung Pajak

Dalam Rangka Penagihan Pajak.

6) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-

43/PJ.045/2007 Tentang Tata Cara Permintaan Pencegahan,

Perpanjangan, Dan Pencabutan Bepergian Ke Luar Negeri.

e. Pemblokiran

1) KMK Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran dan

Penyitaan Harta kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan

Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 109/PJ./2007

Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-627/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak

Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa.

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 627/PJ Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta

Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam

Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ.04

Tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

109/PJ/2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
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Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak

Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa.

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang

Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis

Membuka Rahasia Bank.

6) Surat Bank Indonesia Nomor 8/3/DGS/DPNP Perihal Pemblokiran

Dalam Rangka Penagihan Pajak.

7) Surat Bank Indonesia Nomor 2/35/DpG/DHk/ Tahun 2000 Perihal

Penyitaan Terhadap Kekayaan Penanggung Pajak Yang Disimpan

di Bank.

8) Surat Bank Indonesia Nomor 7/9/GBI/DHk/ Tahun 2005 Perihal

Evaluasi Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Rekening Bank.

9) Surat Bank Indonesia Nomor 7/6/Dhk Tahun 2005 Perihal

Penjelasan Bank Berkenaan Dengan Perintah Membuka Rahasia

Bank Untuk Kepentingan Perpajakan.

f. Angsuran dan Penundaan

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal

Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan

Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran,
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Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran

Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat

Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan

Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan

Pembayaran Pajak.

c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 38/PJ/2008

Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan

Pembayaran Pajak Direktur Jenderal Pajak.

d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/PJ.33/1998

Tentang Pembatalan SK Pemberian Angsuran Atau Penundaan

Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Mengajukan

Keberatan/Banding.

f. Penghapusan

1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

539/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
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Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya

Penghapusan.

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 625/PJ./2001

Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan

Besarnya Penghapusan Piutang Pajak.

4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 15/PJ./2004

Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan

Besarnya Penghapusan Piutang Pajak.

2.1.3 Penagihan Aktif dan Penagihan Pasif

Dengan adanya sistem self assessment, telah diberikan kepercayaan penuh

kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor,

dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup

banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak

melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sesuai ketetapan pajak yang

diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak. Penagihan pajak dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif.

1. Penagihan Pasif

Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat

Ketetapan Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007

Pasal 9 Ayat (3), Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,

serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang

harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
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sejak tanggal diterbitkan. Dan pada pasal 9 ayat (3a) dijelaskan bagi wajib

pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu

pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling

lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila dalam jangka waktu

tersebut tidak dilunasi maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga 2% perbulan, dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan,

sebagaimana disebutkan dalam UU KUP Pasal 19 ayat (1), Apabila Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada

saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak

yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang

dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau

tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung

penuh 1 (satu) bulan. Selain dengan penagihan pasif, dapat pula

dilanjutkan dengan penagihan aktif atau yang lebih dikenal dengan

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Penagihan Aktif

Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan

diatur dalam Undang-undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di
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ubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif

merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya

penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat

tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita

dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.1.3.1 Bentuk-Bentuk Penagihan Pajak

Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses

pelaksanaannya dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu

pelaksanaan. Terhadap WP yang tidak melunasi utang pajak akan dilakukan

tindakan penagihan dengan tahapan-tahapan seperti di bawah ini:

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP),

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilunasi sampai melewati 7

hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkan).

Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat

2 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap

penanggungpajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajaknya.

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat

teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang akan disampaikan oleh
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Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp

50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi 2x24 jam.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak

tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau

sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi

angsuran pembayaran pajak. apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban

membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka

penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-

undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang

berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak. Sedangkan menurut Rusdji (2005), yaitu surat yang diterbitkan

apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh

tempo.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah

surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan

apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh

tempo. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak

melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung

pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau

penundaan pembayarannya.

Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki

ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2000 sebagai
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perubahan atas Undang-undang No.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan

bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan “Demi

Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan

bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.

b. Dasar penagihan.

c. Besarnya utang pajak.

d. Perintah untuk membayar.

Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai

berikut:

a. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan

dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding.

b. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu

putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya.

d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat

dilakukan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani

biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.

2. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
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3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

a) Tugas Juru Sita adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan

sekaligus.

2. Memberitahukan surat paksa.

3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak

berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan;

4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah

penyanderaan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita

disampaikan kepada: a. Penanggung pajak b. Polisi untuk

barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar c. Badan

pertanahan nasional, untuk tanah yang yang sudah terdaftar

kepemilikannya d. Pemda dan Pengadilan Negeri setempat,

untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar.

b) Objek Sita adalah sebagai berikut :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi

saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan

modal pada perusahaan lain.

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal

dengan isi kotor tertentu (20m3).
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c) Pengecualian Objek Sita

Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari

penyitaan adalah:

a. Pakaian dan tempat tidur beserta pelengkapannya yang

digunakan oleh penanggung pajak.

b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu

bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.

c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang

diperoleh dari negara.

d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan dan pekerjaan

penanggung pajak serta alat-alat yang dipergunakan untuk

pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.

e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih dipergunakan

untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari

dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000.

f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh

penaggung pajak dan keluarga yang menjadi

tanggungannya.

d) Pencabutan Sita

Pencabutan sita dilaksanakan apabila penangung pajak telah

melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau

berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan
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pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau

keputusan kepala daerah.

e) Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak

belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan

pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dalam hal biaya

penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka

akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk

pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada

saat pelelangan.

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak

dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang

melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang

disita melalui Kantor Lelang. Pengecualian penjualan lelang

dilakukan terhadap objek sita berupa deposito berjangka,

tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang

dipersamakn dengan itu dan barang sitaan mudah rusak atau

cepat busuk

Prosedur lelang adalah sebagai berikut :

a. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan

paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media

massa.
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b. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah

penyitaan.

c. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan

untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali.

d. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.

20.000.000. tidak harus diumumkan melalui media massa.

e. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan

permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum lelang dilaksanakan.

f. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk

menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan

menandatangani asli risalah lelang.

g. Pejabat dan juru sita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan

yang dilelang. Larangan ini berlaku juga terhadap istri, keluarga

sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat.

h. Pajabat dan juru sita pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 4 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

i. Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui

media massa.

f) Pencegahan dan Penyanderaan

1) Pencegahan

1. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak

yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya
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sebesar Rp. 100 juta dan diragukan iktikad baiknya dlam

melunasi utang pajak.

2. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang

diterbitkan oleh menteri atas permintaan pejabat atau atasan

pejabat yang bersangkutan.

3. Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya identitas

penanggung pajak yang dikenakan pencegahan.

4. Alasan untuk melakukan pencegahan.

5. Jangka waktu pencegahan, paling lama 6 bulan dan dapat

diperpanjang paling lama 6 bulan.

6. Keputusan pencegahan disampaikan kepada penangung pajak

yang dikenakan pencegahan, menteri kehakiman, pejabat yang

memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan dan

kepala daerah setempat.

7. Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang

sebagai penanggung pajak wajib pajak badan atau ahli waris.

8. Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan

hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan

pajak.

2) Penyanderaan

1. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung

pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka
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waktu 14 hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan

kepada penanggung pajak.

2. Penyaderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak

yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.

100 juta dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang

pajak.

3. Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat

perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah

mendapat izin tertulis dari menteri atau gubernur kepala daerah

tingkat I.

4. Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh pejabat atau

atasan pejabat kepada menteri keuangan untuk penagihan pajak

pusat atau kepada gubernur untuk penagihan pajak daerah.

5. Permohonan izin memuat sekurang-kurangnya: a. Identitas

penanggung pajak yang akan disandera b. Jumlah utang pajak

yang belum dilunasi c. Tindakan penagihan pajak yang telah

dilaksanakan d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa

penanggung pajak diragukan iktikad baik dalam pelunasan utang

pajak.

6. Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang

untuk selama-lamanya 6 bulan.

7. Surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya: a.

Identitas penanggung pajak b. Alasan penyanderaan c. Izin
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penyanderaan d. Lamanya penyanderaan e. Tempat

penyanderaan.

8. Penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat

tertentu sebagai tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan

dengan syarat-syarat berikut: a. Tertutup dan terasing dari

masyarakat b. Mempunyai fasilitas terbatas c. Mempunyai sisten

pengamanan dan pengawasan yang memadai.

9. Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, penanggung pajak

disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari

tahanan lain.

10. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung

pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi

atau sedang mengikuti pemilihan umum.

11. Juru sita pajak harus menyampaikan surat perintah

penyanderaan langsung kepada penanggung pajak dan

salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan.

12. Dalam hal penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat

ditemukan, juru sita pajak melalui pejabat atau atasan pejabat

dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaaan untuk

menghadirkan penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan

tersebut.
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3) Gugatan

1. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa,

surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman

lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

2. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung

pajak dapat memohon pemulihan nama baik dang anti rugi

kepada pejabat.

3. Besarnya ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000,00.

4. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan

menteri atau keputusan kepala daerah.

5. Gugatan penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu 14

hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan

atau pengumuman lelang dilaksanakan.

4) Sanggahan

1. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang

disita hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri.

2. Pengadilan negeri yang menerima surat sanggahan

memberitahukan secara tertulis kepada pejabat.

3. Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya

terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak

menerima pemberitahuan.

4. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang

disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.
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Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini maka petugas jurusita

pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang

berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak. Tanpa pengetahuan

yang memadai maka proses penagihan tidak akan berjalan sebagaimana yang

diharapkan. Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak.

Tabel 2.1

Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

No Jenis Tindakan Alasan Waktu
Pelaksanaan

1 Penerbitan Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis

Penanggung pajak
tidak melunasi utang
pajaknya sampai
dengan jatuh tempo
pelunasan.

Setelah 7 (tujuh)
hari sejak saat jatuh
tempo pelunasan

2 Penerbitan Surat Paksa Penanggung pajak
tidak melunasi utang
pajaknya dan
kepadanya setelah
diterbitkan Surat
Teguran atau Surat
Peringatan atau surat
lain yang sejenisnya

Setelah lewat 21
hari sejak
diterbitkannya Surat
Teguran atau Surat
peringatan, atau
surat lainnya yang
sejenis.

3 Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan
(SPMP)

Penanggung pajak
tidak melunasi utang
pajaknya dan
kepadanya telah
diberitahukan Surat
Paksa

Setelah lewat 2x24
jam Surat Paksa
diberitahukan
kepada penanggung
pajak

4 Pengumuman Lelang Setelah pelaksanaan
penyitaan ternyata
penanggung pajak
tidak melunasi utang
pajaknya

Setelah lewat waktu
14 hari sejak
tamggal pelaksanaa
penyitaan

5 Penjualan/Pelelangan
Barang Sita

Setelah pengumuman
lelang ternyata
penanggung pajak
tidak melunasi utang
pajaknya

Setelah lewat waktu
14 hari sejak
pengumuman lelang

Sumber : Pedoman Penagihan Pajak 2009
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2.1.3.2 Istilah Dalam Penagihan Pajak

a. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung

jawab atas paembayaran.

b. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang

meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa,

penyitaan dan penyanderaan.

c. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan surat paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual

barang yang telah disita.

d. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum

dalam SKP atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

e. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak.

f. Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan

jaminan utang pajak.

g. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

h. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang

penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang

pajak menurut peraturan peraturan perundangundangan.
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i. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha

pegumpulan peminat atau calon pembeli.

j. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan

penanggung pajak dengan menempatkan di tempat tertentu.

k. Gugatan atau sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan

penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pejabat yang melakukan penagihan pajak berwenang:

1. Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak.

2. Menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang

sejenis.

3. Surat perintah penagihan seketika dan surat paksa.

4. Surat perintah melaksanakan penyitaan.

5. Surat perintah penyaderaan.

6. Surat pencabutan sita.

7. Pengumuman lelang.

8. Surat penentuan harga limit.

9. Pembatalan lelang.

10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

2.1.3.3 Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi

atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang
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mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, UU KUP mencantumkan

pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa

pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PPSP Penanggung Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,

termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk "wakil"

yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak. Dijelaskan dalam

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal :

a. Badan oleh pengurus;

b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk

melakukan pemberesan;

d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
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e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,

pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau

f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan

oleh wali atau pengampunya.

2. Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara

pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang,

kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal

Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin

untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

2.1.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan

dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak

yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak dilunasinya utang pajak tentu

saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk

mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak

sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Adapun pengertian penagihan menurut Rochmat Soemitro, yang ditulis

oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:174), menyatakan bahwa :

“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak,

karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya

mengenai pembayaran pajak.”

Sedangkan menurut Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:1)

disebutkan bahwa pengertian penagihan pajak adalah sebagai berikut :
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“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk

mencapai tujuan dari Kantor pelayanan pajak dalam rangka mengurangi

kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak

harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses

penagihan tercapai.

Pengertian surat paksa menurut Mardiasmo (2009:121), yaitu :

“Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan banding yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pengertian surat paksa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2000, yaitu :

“Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak.”

Jadi surat paksa merupakan surat yang berisi mengenai perintah kepada

penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai

dengan biaya penagihan tersebut, dimana kedudukan hukum surat paksa tersebut

setara dengan putusan pengadilan yang berkedudukan hukum tetap. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, menjelaskan mengenai pelaksanaan

penagihan dengan surat paksa :

“Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang berdasarkan
Surat Teguran Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat
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Ketatapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai
dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan
Surat Paksa.”

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan

tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo

penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran

pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus; atau

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penagihan pajak dengan surat paksa harus dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan dibidang penagihan pajak. pelaksanaan

penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak saat ini berdasarkan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa.

Surat paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;

2. Dasar penagihan;
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3. Besarnya tunggakan/utang pajak; dan

4. Perintah untuk membayar.

Oleh karena itu sepanjang wajib pajak membayar utang pajak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan terhadap wajib

pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila

ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat

dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan

serangkaian tindakan penagihan pajak diatas.

2.1.4.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

Sesuai Pasal 22 ayat 1 (UU KUP) menyebutkan bahwa hak untuk

melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya

penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak penerbitan :

1. Surat Tagihan Pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

4. Surat Keputusan Pembetulan.

5. Surat Keputusan Keberatana.

6. Putusan Banding.

7. Putusan Peninjauan Kembali.

2.1.4.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Dalam pasal 22 ayat 2 (UU KUP), daluwarsa penagihan pajak tertangguh

apabila :
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1. Diterbitkannya surat paksa.

2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun

tidak langsung.

3. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat  ketatapan

pajak kurang bayar tambahan.

4. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

2.1.5 Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas

dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi

negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil

yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (2010:23), menyatakan bahwa :

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau

yang dapat diterima.”

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2009), menyatakan

bahwa :

“Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam

APBN. Selama lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan rata-rata

sekitar 70 persen dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan

bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak

tersebut akan semakin besar untuk masa depan yang akan datang karena

pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN karena

peranan pajak semakin penting maka penerimaan perpajakan

membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga
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penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi

dan kemampuan masyarakat.”

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh

sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat

disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat

(yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam

suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil

pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar,

maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara continue.

2.1.5.1 Tunggakan Pajak

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu

dilaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional

dan berhasil guna. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurang tunggakan pajak

secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan.

Pengertian tunggakan pajak atau utang pajak yang dikemukakan oleh

Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:1) adalah sebagai berikut :

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam

Surat ketetapan Pajak atau Surat Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan.”

Berdasarkan pengertian di atas bahwa tunggakan/utang pajak merupakan

suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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2.1.5.2 Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian cair disini mengandung dua pengertian dimana sampai dengan

lunas atau bahkan sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain

dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengetian yakni dengan

cara dibayar lunas, baik dibayar dengann uang tunai maupun melalui pembukuan

atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang milik penanggung

pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan

penanggung pajak dalam membayar utang pajak dan tidak adalagi objek sitanya.

Pengertian pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo

(2003:64), adalah sebagai berikut:

“Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan

pajak yang dapat terjadi karena :

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).

b. Pemindah bukuan (Pbk).

c. Pengajuan permohonan pembetulan.

d. Pengajuan keberatan/banding.

e. Penghapusan piutang.

f. Wajib pajak pindah.”

2.1.6 Hubungan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Realisasi

Tunggakan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak merupakan proses penagihan pajak yang

terutang dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipaksakan, artinya tidak

ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan untuk menolak penagihan pajak

tersebut.



51

Penagihan pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dilakukan untuk

tercapainya realisasi pencairan tunggakan pajak yang mengakibatkan penerimaan

pajak negara akan bertambah.

Hubungan pelaksanaan penagihan pajak dengan penerimaan pajak

menurut Waluyo (2000:238), adalah sebagai berikut :

“Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan

jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum

dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara

umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat,

terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan

penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa”.

Untuk itu hasil penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan yang bersifat umum, artinya pembangunan untuk kepentingan

rakyat banyak agar seluruh masyarakat dapat menikmati dimasa yang akan

datang. Jadi semakin optimalnya peranan pelaksanaan penagihan pajak kepada

wajib pajak yang menunggak pajak maka akan meningkat pula penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah

dibawah kementerian keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan

penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target

penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun ditengah

tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi

dimasyarakat. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Karees dari 2010-2014.
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2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan

penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983,

sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu

official assesment system menjadi self assesment system. Dalam self assesment

system, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam

kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak

dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya sehingga perlu dilaksanakan

tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Erwis,

2012).

Tindakan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau

melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses

dan waktu pelaksanaanya dimulai dengan menerbitkan surat teguran setelah 7 hari

sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa setelah

21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan penyitaan

apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24

jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajaknya setelah

diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan maka akan

merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak akan melunasi

tunggakan pajaknya (Marduati, 2012).
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Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan

dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak

maka penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut telah efektif. Dan apabila

penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak jumlahnya besar

maka kontribusi terhadap penerimaan pajak sangat baik. Dengan efektifnya

penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak,

dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh

karena itu, efektifitas tindakan penagihan pajak aktif sangat diperlukan untuk

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Indra dkk, 2013).
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkannya

dalam suatu paradigma pemikiran dan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur

pemikiran peneliti, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1

Paradigma Pemikiran

Tunggakan Pajak

Penagihan Pajak

Surat Paksa

Realisasi yang dibayar
dengan Surat Paksa

Penerimaan Pajak

Kantor Pelayanan
Pajak Pratama

Bandung Karees

Pemeriksaan Pajak

Surat
Pemberitahuan

Surat Ketetapan Pajak

STP, SKPBP, SKPBPT, Surat
Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan
Keberatatan, Putusan

Banding



55

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 2.2

Review Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan
1. Indra dkk

(2013)

Pengaruh
Tindakan
Penagihan Pajak
Aktif Dengan
Surat teguran dan
Surat Paksa
Terhadap
Pencairan
Tunggakan Pajak
di KPP Pratama
Padang

Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa
surat teguran dan
surat paksa tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
pencairan
tunggakan pajak.

Persamaan dalam
penelitian ini
adalah sama-sama
menggunakan
variabel surat paksa
sebagai variabel
independen, dan
variabel pencairan
atau penerimaan
tunggakan pajak
sebagai variabel
dependen.

Perbedaan dalam
penelitian ini
adalah pada
penelitian
sebelumnya
menggunakan surat
teguran sebagai
variabel
independen lain,
sedangkan dalam
penelitian ini tidak
menggunakan
variabel tersebut.

2. Erwis

(2012)

Efektivitas
Penagihan Pajak
Dengan Surat
Teguran dan
Surat Paksa
Terhadap
Penerimaan Pajak
Pada Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama Makassar
Selatan

Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa
penagihan pajak
dengan surat
teguran dan surat
paksa mengalami
peningkatan dari
tahun 2010 ke
tahun 2011 baik
dari segi jumlah
lembar surat paksa
maupun nilai
tunggakan pajak
yang tertera dalam

Persamaan dalam
penelitian ini
adalah sama-sama
menggunakan
variabel surat paksa
sebagai variabel
independen.

Perbedaan dalam
penelitian ini
adalah pada
penelitian
sebelumnya
menggunakan surat
teguran sebagai
variabel
independen lain,
sedangkan dalam
penelitian ini tidak
menggunakan
variabel tersebut.
Selain itu variabel

Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa

(X)

Tingkat Realisasi Pajak
Tunggkan

(Y)
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surat teguran surat
paksa. Begitu pula
dengan pencairan
tunggakan pajak
dengan surat
teguran dan surat
paksa yang juga
mengalami
peningkatan baik
dari segi jumlah
lembar pencairan
tunggakan pajak
dengan surat
teguran dan surat
paksa maupun nilai
pencairan
tunggakan
pajaknya dalam
surat paksa.

dependen dalam
penelitian
sebelumnya
menggunakan
penerimaan pajak,
sedangkan dalam
penelitian ini
menggunakan
realisasi
penerimaan
tunggakan pajak.

3 Marduati

(2012)

Pengaruh
Penagihan Pajak
dengan Surat
Teguran dan
Surat Paksa
Terhadap
Pencairan
Tunggakan Pajak
di Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama Makassar
Barat

Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa
hasil uji hipotesis
secara parsial
maupun simultan
membuktikan
bahwa panagihan
pajak dengan surat
teguran dan surat
paksa
mempunyai
pengaruh yang
signifikan terhadap
pencairan
tunggakan pajak.

Persamaan dalam
penelitian ini
adalah sama-sama
menggunakan
variabel surat paksa
sebagai variabel
independen, dan
variabel pencairan
atau penerimaan
tunggakan pajak
sebagai variabel
dependen.

Perbedaan dalam
penelitian ini
adalah pada
penelitian
sebelumnya
menggunakan surat
teguran sebagai
variabel
independen lain,
sedangkan dalam
penelitian ini tidak
menggunakan
variabel tersebut.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono (2010) :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan
baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-
fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis
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juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah
penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya

mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah

nominal yang tertera dalam surat paksa (Erwis, 2012). Jadi penagihan pajak

dengan surat paksa dapat meningkatkan realisasi penerimaan tunggakan pajak.

Semakin tinggi penagihan surat paksa yang diterbitkan, maka akan semakin tinggi

pula realisasi penerimaan tunggakan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka

hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut :

Ho : Penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap realisasi

penerimaan tunggakan pajak.

H1 : Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap realisasi

penerimaan tunggakan pajak.


