
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak 

Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. 

Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat hukum (Ferdinan Tonnies 

menyebutnya dengan Semeinschaft), yaitu masyarakat yang mempunyai ciri-

ciri sebagai masyarakat tetap, yang merupakan satu kesatuan yang kuat untuk 

jangka waktu yang panjang, yang anggota masyarakatnya satu sama lain 

mempunyai hubungan erat, mempunyai kepentingan sama, dan kepentingan 

bersama ini dilaksanakan dengan cara bergotong royong. Tanpa ada masyarakat, 

tidak mungkin ada suatu pajak (R.Soemitro, 1998; 47). 

Tujuan atau kepentingan bersama inilah yang mengakibatkan adanya 

pajak. Apabila masing-masing individu tidak berhubungan satu dengan yang 

lainnya dan tidak mempunyai kepentingan bersama maka tentu tidak ada upaya 

untuk memenuhi kebutuhan bersama, sehingga tidak ada pula pajak. Jadi, pajak 

hanya dapat dibenarkan apabila pajak tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Bagi 

masyarakat maupun individu-individu yang berbeda didalamnya, masing-masing 

mempunyai hak dan kewajiban. Sebaliknya, individupun memiliki hak dan 

kewajiban terhadap masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, setiap individu 

harus mendahulukan kepentingan umum artinya kepentingan pribadi (hak azazi 

manusia) hanya dapat dibatasi oleh kepentingan bersama. Pajak adalah alat yang 

dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan tanggung jawab 

setiap individu, sehingga setiap individu tidak membayar pajak yang telah 

menjadi kewajibannya berarti melanggar hak azazi masyarakat dan akan ditindak 

oleh masyarakat itu sendiri melalui pemerintah, dalam hal ini pemerintah atau 

fiscus diartikan sebagai wakil masyarakat untuk melaksanakan seluruh hak dan 

kewajiban masyarakat. 

 

 



2.1.2 Pengertian Pajak 

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No. 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.” 

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2006:1) 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra 

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara. 

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-Undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta iuran 

pelaksanaannya. 

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

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya 

pembangunan suatu Negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut : 

 

 

 



1) Fungsi penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak 

merupakan sumber penerimaan dalam negeri. 

2) Fungsi mengatur (Regulator) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan 

barang mewah lainnya. 

3) Fungsi Redistribusi 

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan 

keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif 

dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk 

tingkat penghasilan yang lebih tinggi. 

4) Fungsi demokrasi 

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud system gotong royong. 

Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat pembayar pajak. 

 

2.1.4. Asas-asas Pemungutan Pajak 

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-

asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat 

keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi 

yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. 

Asas-asas yang dianut dalam sistem pemungutan pajak adalah : 

1) Asas domisili (asas 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 bagi Wajib Pajak dalam 

negeri. 

 

 



2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari 

negaranya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya 

pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan 

berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini 

berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri. 

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith 

dalam Waluyo (2007;13), dinyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya 

didasarkan pada : 

1) Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang 

diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbang uang 

untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan 

manfaat yang diminta. 

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. Sebagai contoh pada saat 

Wajib Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan 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 dipikul Wajib Pajak. 



2.1.5 Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Pemungutan, dan Sifat 

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang 

pemungutan, maupun sifatnya.  

1) Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, antar lain : 

(1) Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri 

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Contoh pajak langsung: Pajak Penghasilan. 

(2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau 

digeserkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

2) Pembagian Pajak Berdasarkan Wewenang Pemungutannya, antara lain : 

(1) Pajak Pusat atau Negara 

Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya 

ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat 

diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Contoh ; Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi 

dan Bangunan, dan Bea Materai. 

(2) Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dengan Undang-undang dan 

hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pajak daerah terdiri dari : 

a. Pajak propinsi, contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 



b. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan. 

3) Pembagian Pajak Berdasarkan Sifat, antara lain: 

(1) Pajak Subjektif 

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau 

keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-

alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, 

yaitu daya pikulnya. Daya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak 

memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Daya pikul 

mengandung dua unsur, yaitu: 

a. Unsur Subjektif, yaitu mencakup segala kebutuhan terutama 

material disamping moral dan spiritual; 

b. Unsur Objektif, yang terdiri dari pendapatan (penghasilan), 

kekayaan, dan belanja (pengeluaran). 

(2) Pajak Objektif 

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek 

yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru 

dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. 

 

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

1) Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu: 

(1) Stelsel Nyata (real stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel 

nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan.  

(2) Stelsel Anggaran (Fictive Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 



dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan.  

(3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 

dengan keadaan sebenarnya.  

2) Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi : 

(1) Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak terutang. 

Ciri-ciri official assessment system : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 

pada fiskus; 

b. Wajib pajak bersifat pasif; 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

(2) Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

Sistem self assessment dalam pemungutan pajak mempunyai ciri dan 

corak tersendiri, dengan tiga prinsip pokok, yaitu: 

a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 

pada Wajib Pajak sendiri; 

b. wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang; 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 



(3) Witholding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

 

2.1.7 Dasar Hukum Pajak 

Dasar hukum pajak tercantum dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang 

Dasar 1945 menyatakan bahwa : 

“Segala pajak untuk kepentingan Negara berdasarkan Undang-undang” yang 

berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama Pemerintah yang 

dituangkan kedalam bentuk undang-undang. 

Suatu kaidah hukum harus mempunyai dasar berlaku yuridis (juridisce 

gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan pengaturan 

perundang-undangan karena akan menunjukan adanya beberapa hal, salah satu 

diantaranya adalah keharusan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak 

boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar, 

demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang undangan tingkat 

lebih bawah (Bagir Manan,1992;15) 

Negara kita telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam 

Pasal 23 A, Amandemen IV Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai 

berikut : 

“Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur 

dengan Undang-Undang” 

Hal diatas selain memberikan imbalan yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Oleh karena itu, semua pungutan pajak harus terlebih dahulu 

mendapatkan persetujuan rakyat. Persetujuan dari rakyat tersebut diperoleh dari 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang secara 

langsung dipilih sendiri oleh rakyat dalam Pemilu (R.Soemitro,1992;15) 

Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2) dan (4) 

menegaskan bagaimana caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana 



didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dalam hal 

ini melalui perantara Dewan Perwakilan. Pengaturan pajak melalui Undang-

Undang Mensyaratkan adanya persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut mengingat bahwa setiap undang-

undang harus mendapat persetujuan dari DPR sebelum disyakan dan berlaku. 

Suatu peraturan di bidang perpajakan yang telah mendapat persetujuan 

dari Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil 

rakyat menandakan bahwa rakyat pada umumnya sudah menyetujui peraturan itu 

atau dengan kata lain bahwa peraturan tersebut merupakan kemauan rakyat 

sendiri, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pajak itu merupakan perampokan 

milik rakyat. Konsekuensi lainnya, utang pajak yang tidak dibayar tepat pada 

waktunya terhadapnya dapat dilakukan penagihan paksa guna mencairkan utang 

pajak tersebut. Dengan diutarakan pasal tersebut diatas, nyata kepada kita bahwa 

tidak mungkin seseorang atau badan memungut pajak jika tidak bedasarkan 

undangundang.Dengan lain perkataan pemerintah tidak mungkin bertindak 

sewenang-wenang dalam hal pemungutan atau pengenaan pajak 

(R.Soemitro,1979;20) pemerintah hanyalah pihak yang menjamin pelaksanaan 

undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan perwujudan 

dari hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak azasi masyarakat lebih 

tinggi daripada hak individu.Dari uraian diatas, dapat diketahui betapa eratnya 

kaitan antara rasa terwakili (representatioan) dan pengorbanan yang diberikan 

(taxation). Selain di Indonesia, hal tersebu tercermin pula dalam falsafah beberapa 

negara maju lainnya “No Taxation Without Representation” (Inggris) dan 

“Taxation Without Representation Is Robbery” (Amerika). 

 

2.1.8. Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut hukum perdata utang adalah perikatan, yang mengandung 

kewajiban bagi salah satu pihak untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk 

tidak melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya, jika terjadi 

Contract Breuk, pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepadanya di 

pengadilan. 



Pengertian Utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan 

sempit. Utang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh 

yang berkewajiban sebagai konsekuensi, dari suatu perikatan. Akan tetapi, 

perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya. 

Karena perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang, dan tidak lahir 

karena perjanjian, artinya utang pajak hanya dapat timbul jika undang-undang 

yang menjadi dasar pemungutannya telah ada, dan selanjutnya syarat-syarat 

subjektif, objektif (tatbestand) dan saat yang ditentukan oleh undang-undang 

dipenuhi secara bersamaan (simultan). Selain hal tersebut, Negara yang menjadi 

kreditur, terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan menjadi 

debiturnya. Lebih lanjut, pasal 1352 KUHPer (Burgerlijk Wateboek) menjelaskan 

bahwa perkaitan yang timbul kerena undang-undang dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu yang timbul karena undang-undang saja dan yang timbul karena 

undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia (Perbuatan Direktorat 

Jendral Pajak yang berberntuk Surat Ketetapan Pajak). Dalam literatur-literatur 

perpajakan, kedua hal tersebut dikenal dengan (berurutan) ajaran material dan 

ajaran formal. Kedua ajaran tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana dan 

pada saat kapan utang pajak timbul. 

Jadi, pajak pada dasarnya merupakan perikatan antara anggota masyarakat 

dengan masyarakat (hal ini diwakili oleh pemerintah yang didasari dengan 

undang-undang). Perikatan antara pemerintah dengan Wajib Pajak tersebut 

memberikan posisi yang berbeda kepada para pihak, hal tersebut mengingat dalam 

hal ini pemerintah dilekati oleh adanya kewenangan untuk melindungi negara (Sri 

Pudyantmoko,2001;14). Perikatan yang demikian dalam tatanan hukum 

khususnya di Indonesia, berada dalam lingkungan selaku penguasa dengan 

rakyatnya, yang dalam hal ini pemerintah, selaku pemungut pajak dengan 

rakyatnya selaku Wajib Pajak. 

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan antara hukum pajak 

dengan hukum perdata dan pidana?. Hukum pajak merupakan hukum khusus 

sedangkan hukum perdata dan hukum pidana merupakan hukum umum, artinya 



selama tidak diatur secara tegas dalam hukum khusus, maka kaidah-kaidah yang 

terdapat dalam hukum umum berlaku juga dalam hukum khusus. 

Contohnya, Pasal 1150 BW menyatakan bahwa: 

Gadai adalah hak yang diperolehnya dari seseorang yang berpiutang atas 

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau 

oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si 

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kecualian 

biaya untuk melelang barang tersebut dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

melelang barang tersebut dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus 

didahulukan. 

 

2.2 Pajak Penghasilan Secara Umum 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada 

masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang 

diperoleh tahun pajak, untuk keperluan negara dan masyarakat dalam hidup 

berbangsa dan bernegara sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan. 

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 Undang-

undang ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 7 tahun 1991, kemudian 

diubah kembali dengan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1994 dan terakhir 

diubah dengan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000. Yang menjadi Objek 

Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, termasuk : 

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, dan 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 yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

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

pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan 

atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 

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

pengembalian utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalti; 

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 karena 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. 

 

Lebih lanjut, dalam Undang-undang No.29 tahun 2002 tentang APBN tahun 

anggaran 2003, pajak penghasilan dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 

1. Pajak Penghasilan Non Migas 

a. PPh Pasal 21 

b. PPh pasal 22 non impor 

c. PPh pasal 22 impor 

d. PPh pasal 23 

e. PPh pasal 25 dan pasal 29 orang pribadi 

f. PPh pasal 25 dan pasal 29 badan 

g. PPh pasal 26 

h. PPh Final dan Fiskal luar negeri 

2. Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi serta Gas Alam 

 

2.2.2 Tarif Pajak Penghasilan 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri  

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5% 

Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15% 

Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25% 

Diatas Rp. 500.000.000,- 30% 

Tarif Deviden 10% 

Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari 

yang seharusnya 



Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk 

PPh Pasal 23) 

100% lebih tinggi 

dari yang seharusnya 

Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis 

 

2.  Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap  

Tahun Tarif Pajak 

2009 28% 

2010 dan selanjutnya 25% 

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek 5% lebih rendah dari 

yang seharusnya 

Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% 

dari yang seharusnya 

 

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak  

No Keterangan Setahun 

1. Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,- 

2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,- 

3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami. 

Rp. 15.840.000,- 

4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda 

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung 

sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga 

Rp. 1.320.000,- 

 

4. Tambahan tarif Lainnya  

Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak (PBB) adalah = 0,5% 

Tarif Pajak yang dikenakan atas BPHTB adalah = 5  

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah = 10 % 

 



 Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling rendah = 5 %  

 Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling tinggi = 15 %  

 Atas ekspor barang kena pajak = 0 %  

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah  

Paling rendah = 10 % 

Paling tinggi = 200 % 

Atas ekspor barang kena pajak = 0 % 

(Sumber : http://www.pajak.go.id/index.php) 

 

2.3 Pengertian Wajib Pajak 

Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 

2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No. 2, 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

Penjelasan : 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa : 

1. 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 massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan  

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

 

http://www.pajak.go.id/index.php


Penjelasan : 

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib 

melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat 

kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

 

2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa 

dari luar daerah pabean. 

Penjelasan : 

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 

1. Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan 

pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau 

2. Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak 

orang pribadi pengusaha tertentu 

3. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 

Penjelasan : 

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 

mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau 

Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan/atau ayat (2) 

 

 

 



2.3.1 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan : 

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi SPT dapat dilihat dari wajib 

pajak, pengusaha kena pajak atau pemotong/pemungut pajak sebagai berikut : 

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi : 

1. Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun 

Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

b) penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 

c) harta dan kewajiban; dan/atau 

d) pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa 

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 

  

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 

b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 

 



3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang 

dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 

 

2.3.2 Pengisian dan Penyampaian SPT 

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan : 

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, 

dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, 

satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor 

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau 

tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan : 

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: 

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak; 

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang 

pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, 

paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.  

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan : 

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan 

benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya 

 

2.3.3 Pembetulan SPT 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan : 



1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan 

yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan 

syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan 

1a.Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus 

disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan 

2. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan 

yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas 

jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat 

Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

2a.Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang 

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak 

yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

3. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan 

tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran 

perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib 

Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya 

tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% 

(seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

4. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan 

syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib 

Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri 

tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan 

sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: 



a) pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih 

kecil; 

b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih 

besar; 

c) jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal 

menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap 

dilanjutkan 

5. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan 

ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak 

sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan 

6. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah 

disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat 

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau 

Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun 

Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi 

fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang 

akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima 

surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan 

syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan 

 

2.3.4 Lampiran SPT 

Hal yang perlu dilampirkan dalam SPT menurut keputusan direktur 

jenderal pajak KEP-214 PJ/2001 Tentang Keterangan dan atau Dokumen Yang 

Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan Keterangan dan atau dokumen 

lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah: 



1. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib 

Pajak itu sendiri (bukan Neraca dan Laporan Laba Rugi konsolidasi grup) 

beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal. 

2. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal. 

3. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-

tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. 

4. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal 

terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur 

atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29. 

5. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani 

oleh bukan Wajib Pajak. 

6. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan 

penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak 

Penghasilan Pasal 25. 

 

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

menyelenggarakan pembukuan adalah: 

1. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib 

Pajak itu sendiri berserta rekonsiliasi fiskalnya. 

2. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal. 

3. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-

tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. 

4. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal 

terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur 

atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29. 

5. Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan tahunan ditandatangani 

oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang 

berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris. 



6. Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak 

menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong 

pajaknya oleh pemberi kerja. 

7. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh masing-masing pihak bagi 

Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 

8. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak. 

9. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil 

zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah. 

10.Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan 

penghitungan besarnyapenghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan 

Pasal 25. 

 

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat 

Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

menyelenggarakan pencatatan adalah : 

1. Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun. 

2. Keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 4 

sampai dengan angka 10. 

 

2.3.5 Jenis SPT 

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1. SPT Masa Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melakukan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu 

masa pajak atau pada suatu saat. 

2. SPT Tahunan Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melakukan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu 

tahun pajak. 

 

 

 



2.3.6 Batas Penyampaian SPT 

a) SPT-Masa 

Jenis pajak yang menyampaikan SPT batas waktu penyampaian SPT-MASA 

 PPh Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 21 Tanggal 20 bulan takwin 

berikunya setelah masa pajak berakhir 

 PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPn BM atas impor Wajib Pajak 14 hari 

setelah berakhirnya masa Pajak PPh Pasal 22impor, PPN dan PPn BM atas 

impor (Ditjen Bea Cukai) Direktorat Bea dan Cukai 7 hari setelah batas 

waktu penyetoran terakhir. 

 PPh Pasal 22 Bendaharawan Bendaharawan 14 hari setelah berakhirnya 

masa Pajak 

 PPh Pasal 22-Bahan Bakar Pertamina 20 hari setelah masa pajak berakhir. 

 PPh Pasal 22 pemungutan oleh badan tertentu Pemungut Pajak 20 hari 

setelah masa pajak berakhir 

 PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 Tanggal 20 bulan takwin berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

 PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang mempunyai NPWP Tanggal 20 bulan 

takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir 

 PPh Pasal 26 Pemotong PPh Pasal 26 Tanggal 20 bulan takwin berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

 PPN dan PPn BM Pengusaha Kena Pajak Tanggal 20 bulan takwin 

berikutnya setelah masa pajak berakhir 

 PPN dan PPn BM pemungut Pemungut PPN 20 hari setelah bulan 

dilakukan pembayaran atas tagihan. 

b) SPT – Tahunan 

Jenis pajak yang menyampaikan SPT batas waktu penyampaian SPT Tahunan 

PPh Wajib Pajak yang mempunyai NPWP Selambatnya 3 bulan setelah akhir 

tahun pajak(biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya) PPh Pasal 21 Tahunan 

Pemotong PPh Pasal 21 Selambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak 

 

 



2.3.7 Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT 

Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan : 

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak 

dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c karena luasnya kegiatan usaha dan 

masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya 

sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan 

kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat 

memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain 

misalnya dengan Pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak 

 

2.3.8 Wajib Pajak Tertentu Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan 

Surat Pemberitahuan 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

183/PMK .03/2007 Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Tertentu yang dikecualikan 

dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan : 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau 

memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang- Undang Perubahan Ketiga 

Pajak Penghasilan 1984; atau 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak 

melakukan pekerjaan bebas. 

 



2.3.9 Pengecualian Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak 

Menyampaikan SPT Bagi Wajib Pajak Non Efektif 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

186/PMK.03/2007 Pasal 2 Tentang Wajib Pajak Tertentu yang dikecualikan dari 

Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan 

Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang ditentukan Pengenaan sanksi 

administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan 

terhadap: 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas; 

c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang 

tidak tinggal lagi di Indonesia; 

d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 

e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum 

dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 

g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan; atau 

h. Wajib Pajak lain. 

 

2.3.10 Tempat Pengambilan SPT 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 517/PJ./2000 

Pasal 2 Tentang Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan : 

1. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diambil di 

tempat sebagai berikut : 

a. Kantor Pelayanan Pajak; 

b. Kantor Penyuluhan Pajak; 

c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 

d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau 

e. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 



2. Surat Pemberitahuan selain diambil pada tempat-tempat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) juga bisa didapatkan melalui sistem komputer dengan 

alamat situs internet atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: 

http://www.pajak.go.id atau mencetak/menggandakan/fotokopi sendiri dengan 

bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. 

 

2.3.11 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan SPT 

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38 Setiap orang yang karena 

kealpaannya: 

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar Sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling 

singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 

 

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, 

sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi 

administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, 

sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi 

pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan 

merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di 

bidang perpajakan. 

 

 

 

 



2.4 Penerimaan Pajak Penghasilan 

Menurut APBN, penerimaan Pajak Penghasilan terdiri : 

a. Migas 

b. Non Migas  

 

Pajak penghasilan termasuk kedalam katagori penerimaan pajak dalam 

negeri, yang digabungkan dengan penerimaan pajak yang lainnya diantaranya : 

a. Pajak Pertambahan Nilai 

b. Pajak Bumi dan Bangunan 

c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

d. Cukai 

e. Serta Pajak Lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


