
BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak

Sesuai terminologi, pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg” yang

berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. “Pa-ajeg” berarti pungutan teratur

terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan

kepada raja dan pengurus desa (Soemardi Moertono dalam M. Bakhrudin

Effendi).

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) :

“Pajak adalah kontribusi wajib 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”.
Selain itu, pajak juga memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan

oleh para ahli, yang di antaranya adalah :

1. Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo

yang dikutip dari buku Waluyo (2013; 2), “Pajak adalah iuran kepada

Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan

pemerintahan”.

2. Menurut Rochmar Soemitro, yang dikutip dari buku Edy Suprianto

(2011; 2) menyatakan : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara

(peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah

berdasarkan Undang-Undang), dapat dipaksakan dengan tiada



mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

3. Menurut S. I. Djajadiningrat, yang dikutip dari buku Siti Resmi (2013; 1)

menyatakan : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian

dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan,

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik

dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara

umum”.

4. Menurut Sommerfeld, dkk yang dikutip dari buku Diana Sari (2013; 35)

menyatakan : “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor

swasta ke sektor Pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum,

namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan

proporsional, agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya

untuk menjalankan Pemerintahan”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa (Siti

Resmi, 2013; 2) :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang

serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk

membiayai public investment.



2.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013; 7), pemungutan pajak di Indonesia diatur oleh

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan

Negara diatur dengan Undang-Undang”.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunya fungsi sebagai berikut (Oyok Abuyamin, 2012; 3) :

1. Fungsi Budgetair

Fungsi untuk mengisi kas Negara yang merupakan salah satu sumber

yang utama bagi penerimaan anggaran Negara (di Indonesia salah satu

sumber yang utama bagi APBN).

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian pada umumnya

dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh

Negara/Pemerintah. Misalnya dalam rangka meningkatkan daya saing

produksi dalam negeri.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith

yang dikutip Waluyo (2013; 13) menyatakan bahwa pemungutan pajak

hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan

manfaat yang diterima.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena

itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya



pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu

pembayaran.

3. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan

saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

Contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini

disebut pay as you earn.

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin,

demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem dalam pemungutan pajak, menurut

(Mardiasmo, 2011; 7-8), yaitu :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib

Pajak.

Ciri-cirinya :

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

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri.



2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Stelsel Pemungutan Pajak

Menurut Oyok Abuyamin (2012; 17), tedapat tiga jenis stelsel dalam

pajak, yaitu:

1. Riel Stelsel (Stelsel Nyata)

Riel Stelsel (Stelsel Nyata) merupakan pemungutan pajak berdasarkan dan

memperhatikan objek berupa penghasilan yang sudah nyata-nyata diterima

oleh WP selama tahun pajak yang baru diketahui pada akhir tahun. Oleh

karena itu, pemungutannya baru dilaksanakan setelah tahun pajak

berakhir. Kelebihan stelsel ini pemungutan pajak dihitung secara nyata

berdasarkan realisasi penghasilan. Kelemahannya Pemerintah baru

menerima pajak di akhir tahun.

2. Fictive Stelsel (Stelsel Anggapan)

Fictive Stelsel (Stelsel Anggapan) merupakan pemungutan pajak yang

dilakukan berdasarkan anggapan menurut ketentuan hukum pajak. Di awal

tahun, pajak dihitung dengan anggapan melalui perbandingan dengan

penghasilan tahun sebelumnya. Stelsel ini menentukan pajak yang harus

dibayar dalam tahun berjalan dan di akhir tahun pajak baru disesuaikan

dengan penghasilan yang sebenarnya diterima WP. Kelebihan stelsel ini

Pemerintah sudah mendapat penerimaan pajak selama tahun berjalan tanpa

menunggu ke akhir tahun. Kelemahannya, pajak dipungut tidak

berdasarkan yang sebenarnya.



3. Stelsel Campuran

Stelsel Campuran merupakan kombinasi dari stelsel anggapan dan stelsel

nyata. Di awal tahun, pemungutan pajak dihitung berdasarkan stelsel

anggapan. Di akhir tahun, pemungutan pajak dihitung berdasarkan stelsel

nyata. Apabila stelsel anggapan lebih besar maka WP berhak atas

kelebihan pajak (lebih bayar), dan apabila stelsel anggapan lebih kecil

maka WP wajib membayar kekurangan pajak tersebut (kurang bayar).

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2013; 12), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga

kelompok, adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung

Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajaknya.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajaknya.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang

Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.



Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Materai.

2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Contoh ; Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2 Pajak Pusat

Iuran wajib kepada Negara yang pemungutannya dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementrian Keuangan berdasarkan Undang-

Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan

Dirjen Pajak.

2.2.1 Pengertian Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui

Undang-Undang, yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan

hasilnya digunakan untuk membiayai Pemerintah Pusat dan pembangunan

(Marihot Pahala Siahaan, 2010; 9).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pusat

Dasar hukum Pajak Pusat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

2.2.3 Jenis Pajak Pusat

Jenis Pajak Pusat adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

4. Bea Materai.

2.3 Pajak Daerah

Iuran wajib kepada Daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh

DISPENDA atau DISYANJAK berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur/Walikota/Bupati.

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10)

tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah.

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

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah.

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



4. Peraturan Daerah (Perda).

5. Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah pasal 2, Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri atas :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

4) Pajak Air Permukaan. dan

5) Pajak Rokok.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas :

1) Pajak Hotel.

2) Pajak Restoran.

3) Pajak Hiburan.

4) Pajak Reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7) Pajak Parkir.

8) Pajak Air Tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Pajak Reklame

2.4.1 Pengertian Pajak Reklame dan Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (26),

bahwa yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan

reklame. Sedangkan pengertian reklame itu sendiri terdapat dalam ayat (27),

bahwa yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media



yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian

umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum pemungutan pajak reklame khususnya di Kota Bandung adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah.

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

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah.

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

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah.

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pajak

Reklame.

2.4.3 Subjek dan Objek Pajak Reklame

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010; 386), Pajak Reklame yang

menjadi subjek pajak adalah pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Sementara itu, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang

pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan

tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya

perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut yang menjadi Wajib Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010

tentang Pajak Reklame pasal 2 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan objek pajak

adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan



penyelenggaraan reklame sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02

Tahun 2010 pasal 2 ayat (2) antara lain :

1. Reklame papan atau billboard, megatron, videotron dan Light Emitting

Diode (LED)

Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame

atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat

diubah-ubah, terprogram dan difungsikan  dengan tenaga listrik.

2. Reklame layar

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain,

termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu,

seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.

3. Reklame melekat (Sticker)

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara

disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan,

dipasang, digantungkan pada suatu benda.

4. Reklame selebaran/brosur

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara

disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk

ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

5. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.

6. Reklame udara

Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat

terbang atau alat lain yang sejenis.

7. Reklame film/slide

Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa

kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau

diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau

diperagakan melalui pesawat televisi.

8. Reklame Teks Berjalan (Running Text)

Reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.



9. Reklame Neon Box

Reklame yang diselenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang

menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan

atau desain khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta

terintegrasi dengan lingkungannya sebagai accesories kota.

10. Reklame Grafiti (Graffiti)

Reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada

dinding bangunan.

2.4.4 Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun

2010 tentang Pajak Reklame disebutkan bahwa yang bukan merupakan objek

Pajak Reklame adalah :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

2. Label/merk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang

berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.

3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan

tempat usaha atau profesi diselenggarakan  sesuai dengan ketentuan yang

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. dan

4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR). Nilai

sewa reklame yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan Pajak

Reklame. Dalam hal Pajak Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Apabila reklame diselenggarakan

sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan,

lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran

media reklame (Marihot Pahala Siahaan, 2010; 387).



Di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang

Pajak Reklame pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa NSR didasarkan atas NJOR

dan NSPR, dengan rumus NSR = NJOR + NSPR.

- Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOR)

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010; 388), yang dimaksud dengan

Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan

pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau

penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli

bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan,

pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan

transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan

reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang

di tempat yang telah diizinkan.

Besarnya NJOR dihitung dengan rumus :

NJOR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) +

(Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).

- Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)

Menurut Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

pasal 1 ayat (31), Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya

disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi

pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan  tata

ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan. Perhitungan nilai strategis

didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator : Nilai Fungsi

Ruang (NFR) lokasi pemasangan, Nilai Fungsi Jalan (NFJ), dan Nilai

Sudut Pandang (NSP).

Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut (Marihot Pahala

Siahaan, 2010; 389) :

NSPR = (NFR + NSP + NFJ) x Harga Dasar Nilai Strategis.

NSPR = [{Fungsi Ruang (= Bobot x Skor)} + {Fungsi Jalan (=

Bobot x Skor)} + {Sudut Pandang ( = Bobot x Skor)}] x

Harga Dasar Nilai Strategis.



Besarnya Pajak Reklame untuk reklame minuman beralkohol dan rokok

ditambah dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame. Perhitungan tersebut

hanya berlaku untuk satu sisi saja, sementara apabila terdiri dari dua sisi (dapat

dilihat dari sebelah depan maupun belakang), maka dikalikan dua (Marihot

Pahala Siahaan, 2010; 389).

2.4.6 Tarif Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010

tentang Pajak Reklame pasal 8 disebutkan bahwa tarif pajak reklame ditetapkan

sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2.4.7 Cara Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010; 390) besarnya pokok Pajak

Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar

pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Sewa Reklame).

2.4.8 Masa Pajak, Pajak Terutang, dan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah

1. Masa Pajak

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 pasal

6 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, bahwa yang dimaksud dengan

masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan

jangka waktu izin penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai

berikut :

1) Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun terdiri

atas reklame Billboard/papan, megatron, videotron, Light Emitting

Diode (LED), running text, neon box, graffiti, dan reklame berjalan

termasuk pada kendaraan.



2) Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terdiri

atas reklame melekat/sticker, dan reklame udara.

3) Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari terdiri atas

reklame layar (bandir, umbul-umbul, banner, baligho dan spanduk

4) Masa pajak yang lamanya 1 (satu) kali penyelenggaraan yang terdiri

atas reklame selebaran (brosur) dan reklame film/slide.

2. Pajak Terutang

Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2010 tentang Pajak

Reklame pasal 11 disebutkan bahwa pajak terutang terjadi pada saat

penyelenggaraan reklame.

3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2010 tentang Pajak

Reklame pasal 12 ayat (1), Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD

dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan

menandatangani serta menyampaikannya kepada Walikota atau pejabat

yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa

pajak atau dikukuhkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah

berakhirnya masa pajak.

Sedangkan cara untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,

sesuai Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

pasal 12 ayat (2), Wajib Pajak dapat memperolehnya dengan cara sebagai

berikut :

1) Mengambil sendiri di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) Dikirimkan kepada wajib pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3) Mengakses situs Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.4.9 Penetapan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010

tentang Pajak Reklame pasal 18 dan 20, penetapan Pajak Reklame adalah sebagai

berikut :



1. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh

wajib pajak.

2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Walikota

dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB) dalam hal :

1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar;

2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka

waktu tertentu setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, sehingga tidak

dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Walikota

dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang

terutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) apabila jumlah pajak yang

terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak.

2.4.10 Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, pasal 9 bahwa tata cara

pembayaran Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang

ditentukan dalam SKPD atau STPD.



2. Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu

kali dua puluh empat) jam.

3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen

lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.

4. Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus dimuka

paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal diterbitkan

SKPD.

5. Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar

setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

6. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu

pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

2.4.11 Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02

Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dibagi dua, yaitu :

1. Sanksi Administrasi

1) Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak kurang

bayar, apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak  membetulkan

sendiri SPTPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

2) Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau

kurang dibayar dan SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam

jangka waktu tertentu setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan

pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

3) Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sampai dengan

diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, apabila pajak dalam tahun berjalan

tidak atau kurang dibayar dan dari hasil penelitian SPTPD terdapat

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah

hitung.



4) Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, apabila pembayaran pajak

yang terutang dilakukan setelah melewati batas waktu tempo.

5) Kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak,

apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang terutang.

6) Kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak

ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, apabila

kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat

diketahui besarnya pajak yang terutang.

7) Denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak

yang kurang bayar, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai

pelunasan kekurangan jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebelum

dilakukan tindakan penyidikan.

8) Kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang

bayar, apabila Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat

mengungkapkan tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah

disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya setelah dilakukan

pemeriksaan tetapi belum diterbitkan SKPD.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02

Tahun 2010 tentang Pajak Reklame pasal 64 adalah sebagai berikut :

1) Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama

1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak

yang terutang.

2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah



dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang

terutang.

Selain sanksi pidana bagi Wajib Pajak, di dalam Perda ini pun tercantum

sanksi pidana bagi para pejabat dan tenaga-tenaga ahli yang ditunjuk oleh

Walikota untuk membantu melaksanakan peraturan perundang-undangan

perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan. Sanksi

pidana tersebut terdapat pada pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau

seseorang yang menyebutkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dipidana

dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana tersebut hanya dilakukan atas

pengaduan yang kerahasiaannya dilanggar.


