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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan 

2.1.1 Pengertian Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan 

 Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian Penerimaan 

Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan : 

“Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun 

berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap 

bulan”. 

 

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian Penerimaan 

Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan : 

“Berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang 

pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Disampaikan” 

 

2.1.2 Ukuran Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan 

Adapun yang menjadi indikator dalam penerimaan pajak penghasilan 

badan tersebut adalah jumlah pajak penghasilan badan yang disetor, tercapainya 

target pajak penghasilan badan, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak 

penghasilan badan : 

a. Jumlah pajak penghasilan badan yang disetor adalah seluruh penerimaan 

negara yang bersumber dari pajak penghasilan badan yang telah dikalukan 

oleh wajib pajak. 

b. Tercapainya target pajak penghasilan badan yaitu suatu kondisi yang 

menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan 

badan. 

c. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan yaitu 

selisih antara setoran pajak penghasilan badan yang telah dilakukan oleh 

wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang. 
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2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Definisi atau pengertian pajak menurut Boediono (1998:5) adalah : 

“Iuran penduduk (rakyat) kepada Negara yang berdasarkan undang-

undang dan dapat dipaksakan, dimana pembayarannya tidak 

mendapatkan imbalan (tegen prestatie) secara langsung yang 

ditunjukan oleh negara, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan 

pemerintahan”. 

 

Selanjutnya menurut Soemitro (1993:2) pengertian Pajak adalah : 

“Iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), 

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”. 

 

Adapun menurut Andrian, (dalam santoso, 1996:2) pengertian Pajak 

adalah : 

“Iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terhutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan tidak 

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintah”. 

 

Dari beberapa definisi-definisi yang dikemukakan oleh para pakar tersebut 

dapat disimpulkan bahwa  pungutan pajak menpunyai  unsur-unsur sebagai 

berikut : 

a. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (dipungut negara); 

b. Pungutannya berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan); 

c. Tanpa ada kontraprestasi (jasa timbal) dari negara secara langsung; 

d. Hasil pungutan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin 

pemerintahan. 
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2.2.2 Fungsi Pajak 

Ada beberapa fungsi dari pajak itu sendiri menurut Waluyo dan Wirawan 

B.Ilyas (2005,6) adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi penerimaan (budgeter) 

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebgai contoh yaitu 

dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi mengatur (regular) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang 

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula 

terhadap barang mewah. 

 

2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2005,16) mengemukakan Tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak  ke dalam bebrapa bagian yaitu : 

1. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu : 

a. Stelsel nyata ( riil stelsel) 

 Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat 

diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan 

pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

 Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

Undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap 

sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah 

dapat ditetapkn besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan. Tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah 
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pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesunggyhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Paada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak 

menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, 

maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula 

sebaliknya, apabila labih kecil, maka kelebihannya dapat diminta 

kembali. 

 

2. System pemungutan pajak 

 System pemungutan pajak dapat dibagi menjadi : 

a. 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 : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 

pada fiskus; 

2. Wajib pajak bersifat pasif;  

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

b. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

pajak yang harus dibayar. 

Ciri-ciri Self Assessment System 
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1. Wewnang 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. 

c. Withholding System 

System ini merupakan system pemungutan pajak memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-ciri Withholding System 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.2.4 Pengelompokan Pajak 

Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2005,12) mengemukakan bahwa 

pajak dapat dikelompokan ke dalam beberapa bagia yaitu : 

1. Menurut golongan  

a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib 

Pajak yang bersangkutan. Ssebagai contoh Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Sebgai contoh Pajak Pertambahan Nilai.  

2. Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan 

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip : 

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak 

Penghasilan. 
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b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

3. Menurut pemungut dan pengelolaannya 

a. Pajak pusat adalahpajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak 

reklame, Pajak hiburan. 

   

2.3  Penghasilan 

2.3.1 Pengertian Penghasilan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan 

 Di Indonesia, menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2002:100), 

Wajib Pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. 

Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, 

bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Pengertian penghasilan menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008  tentang Pajak 

Penghasilan, Pasal 4 ayat (1), adalah : 

 “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 unttuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun”. 

 Menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2002:181), untuk 

kepntingan perhitungan atau pengenaan pajak penghasilan (PPh), Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, membedakan tiga macam penghasilan : 
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 Penghasilan yang objek pajak yang dipakai secara umum (Global Taxation) 

(Paasal 4 ayat (1)). 

 Penghasilan yang objek pajak yang dikenai pajak bersifat final (scedular 

taxation) (Pasal 4 ayat (2)). 

 Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak (Pasal 4 ayat (3)). 

Secara lengkap pasal yang terkait dengan penghasilan, dapat disajikan sebagai 

berikut : 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Yang menjadi objek 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 

bentuk apapun, termasuk : 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau doperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, 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 beban lainnya 

karenapengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota; 

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

pemecahan, atau pengambil alihan usaha; 

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 
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garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-

pihak yang bersangkutan; dan 

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam persahaan pertambangan;  

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbal 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 atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaiaan kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o.  Iuaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari Wajib Pajak yang 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. Surplus bank Indonesia. 
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Ayat (2) 

Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final : 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. Pengasilan berupa hadiah undian; 

c. Pengasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima 

oleh perusahaan modal ventura; 

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 

dan/atau bangunan ; dan  

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintahan. 

 

Ayat (3) 

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah : 

a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang 

dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh 

penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan peraturan pemerintah; dan  

a. Harta hibah an yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 
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hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan di 

antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. Warisan; 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk  dan/ atas kenikmatan dari dari 

Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 

Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15; 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, 

atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha 

milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 

dari jumlah modal yang disetor; 

g. Iuaran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai; 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksudpada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; 
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i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbatas atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif; 

j. Dihapus 

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut : 

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannyadiatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menrti Keuangan; 

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka eaktu 

paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan; dan 

n. Batuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Pengahasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Yang menjadi subjek pajak adalah : 

a. 1. Orang pribadi; 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak; 

b. Badan; dan 

c. Bentuk usaha tetap. 

1a. Bentuk uasah tetap merupakan subjek pajak perlakuan perpajakannya 

dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

2. Subjek pajak dibebankan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri; 

3. Subjek pajak dalam negeri adalah : 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) dari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau, orang pribadi yang 

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 

untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kesusukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pzendapatan dan Belanja Daerah; 

3. Penerimaannya dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; dan  

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 
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4. Subjek pajak luar negeri adalah : 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 

tidak didirikandan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delpan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

dapat menerima atau memeperoleh penghasilan dari Indonesia ridak 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di dindonesia. 

5. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha dipergunakan oleh orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : 

a. Tempat kedudukan manajemen; 

b. Cabang perusahaan; 

c. Kantor perwakilan; 

d. Gedung kantor; 

e. Pabrik; 

f. Bengkel; 

g. Gudang; 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

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



B A B I I  T I N J A U A N  P U S T A K A                                     30 

 

Universitas Widyatama 

 

l. Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

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

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

waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas; 

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

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan 

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

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

6. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditempatkan 

oleh Direktur Jendral Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.  

 

Untuk lebih memperjelas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi berikut 

ini deberikan table mengenai kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak 

sebjektif berdasarkan jenis Wajib Pajak, menurut Direktorat Jendral Pajak sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Kewajiban Pajak Subjektif berdasarkan Golongan Wajib Pajak 

Mulai Berakhir 

1. Subjek Pajak dalam negeri orang 

pribadi  

 Saat dilahirkan 

 Saat berada di Indonesia dan 

berniat untuk tinggal di 

Indonesia 

1.  Subjek Pajak dalam negeri orang 

pribadi  

 Saat meninggal  

 Saat menggalkan Indonesia 

untuk selama-lamanya 

2. Subjek Pajak dalam negeri badan 

 Saat didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia 

2. Subjek Pajak dalam negeri badan 

 Saat dibubarkan atau tidak lagi 

berkedudukan di Indonesia 

3. Subjek Pajak luar negeri  

 Saat mempunyai penghasilan 

3. Subjek Pajak luar negeri non BUT 

 Saat tidak lagi mempunyai 
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di indonesia penghasilan di Indonesia 

4. Subjek Pajak luar negeri  

 Saat melakukan usaha atau 

kegiatan melalui BUT di 

Indonesia 

4. Subjek Pajak luar negeri 

 Saat tidak lagi menjalankan 

usaha atau kegiatan melalui 

BUT di Indonesia 

5. Warisan yang belum terbagi 

 Saat timbulnya warisan 

5. Warisan yang belum terbagi 

 Saat warisan selesai dibagikan 

 

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang meliputi : 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, grafikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang; 

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 beban lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota; 

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

pemecahan, atau pengambil alihan 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 social atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 
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dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-

pihak yang bersangkutan; dan 

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam persahaan pertambangan;  

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbal 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 atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaiaan kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari Wajib Pajak yang 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. Surplus bank Indonesia. 
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2.4 Sanksi Perpajakan 

Menurut mardiasmo (2003,39-44) definisi dari sanksi perpajakan adalah 

sebagai berikut :  

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakn) akan dituruti/ditaati, dipatuhi. Atau 

biasa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah 

(preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan yang telah 

ditetapkan”. 

 

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu : 

1. Sanksi administrasi 

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa 

bunga dan kenaikan. 

2. Sanksi pidana  

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau 

benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. 

 

Sanksi Administrasi 

1. Bunga 2% Per Bulan 

 

Tabel 2.2 

Bunga 2% Per Bulan 

No Masalah 
Cara 

Membayar/Menagih 

1. 
Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau 

SPT Masa) tetapi belum diperiksa 
SSP 

2. 

Dari penelitian rutin : 

PPh Pasal 25 tidak/kurang bayar  

PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang 

terlambat dibayar. 

SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar 

atau terlambat bayar. 

SPT salah tulis/salah hitung. 

 

SSP/STP 

SSP/STP 

 

SSP/STP 

 

SSP/STP 

3. 
Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar 

(maksimum 24 bulan) 
SSP/SPKB 

4. Pajak diangsur/ditunda : SKPKB, SKKPP, SSP/STP 



B A B I I  T I N J A U A N  P U S T A K A                                     34 

 

Universitas Widyatama 

 

STP. 

5. 
SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang 

dibayar. 
SSP/STP 

 

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga 

pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketepatan. 

2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak 

tidak tepat waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri 

tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan 

demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan 

SSP, yaitu meliputi antara lain : 

a. Bunga karena pembetulan SPT. 

b. Bunga karena angsuran,penundaan pembayaran. 

c. Bunga karena terlambat membayar. 

d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan 

pajak sementara. 

3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih 

dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan 

dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih 

dengan STP (lihat pasal 19 (1)KUP). 

4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan 

pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan 

SKPKB (lihat pasal 13 (2)KUP). 

 

1. Denda Administrasi 

 

Tabel 2.3 

Denda Administrasi 

No Masalah 
Cara 

Membayar/Menagih 

1. Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan STP ditambah Rp. 
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SPT 50.000,00 atau Rp. 

100.000,00 

2. Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT 

Masa tetapi belum disidik. 
SSP ditambah 200% 

3. Khusus PPN : 

a. Tidak melaporkan usaha 

b. Tidak membuat/mengisi faktur 

c. Melanggar larangan membuat faktur 

(PKP yang tidak dikukuhkan) 

 

SSP/SPKB (ditambah 

2% denda dari dasar 

pengenaan). 

4. Khusus PBB : 

a. SPT, SKPKB tidak/kurang dibayar 

atau terlambat dibayar. 

b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang 

dibayar. 

 

STP+denda 2% 

(maksimum 24 bulan) 

SKPKB+denda 

administrasi dari 

seslisih pajak yang 

terutang. 

 

2. Kenaikan 50% dan 100% 

 

Tabel 2.4 

Kenaikan 50% dan 100% 

 

No. Masalah Cara menagih 

1. Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan 

secara jabatan: 

a. Tidak memasukkan SPT : 

1. SPT Tahunan (pph 29) 

2. SPT Tahunan (pph 21, 23, 26 dan 

PPN) 

b. Tidak menyelenggarakan pembukuan 

 

 

SKPKB ditambah 

kenaikan 50% 

SKPKB ditambah 

kenaikan 100% 

SKPKB  
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 KUP. 

 

c. Tidak memperlihatkan 

buku/dokumen, tidak memberi 

keterangan, tidak memberi bantuan 

guna kelancaran pemeriksaan, 

sebagaimana dimaksud pasal 29. 

50% PPh Pasal 29 

100% PPh pasal 

21,22,23,36 dan PPN 

SKPKB  

50% PPh pasal 29 

100% PPh pasal 

21,22,23,36 dan PPN 

 

2 Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data 

baru, data semula yang belum terungkap 

setelah dikeluarkan SKPKB 

SKPKBT 100% 

3 Khusus PPN : 

Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, 

dimana PKP tidak seharusnya 

mengkoordinasi selisih lebih, menghitung 

tarif 0% diberi restitusi pajak. 

SKPKBT 100% 

 

Sanksi Pidana 

Pasal 38, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2007 yang meliputi :   

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 13 a, 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, 
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atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 

(satu) tahun  

 

Pasal 39, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2007 yang meliputi :   

1. Setiap yang dengan sengaja :  

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

atau tidak melaporkan usahanya untuk dikokohkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak;  

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; 

d.  Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap; 

e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 29; 

f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya; 

g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, 

tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan catatan, atau dokumen 

lain; 

h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil 

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau 

diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11; atau  

i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 
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6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar paling banyak 4 (empat) kali 

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar  

2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali 

menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi 

tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung 

sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.  

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau 

keterangan yang isinya tidak benar atau tudak lengkap, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan 

restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 

lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi 

yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan 

dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan 

dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. 

  

2.5 Kepatuhan  Wajib Pajak Badan 

2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan menurut Menurut Goenadi (2000), 

kepatuhan wajib pajak badan adalah : 

“Ketaatan wajib pajak badan terhadap kewajiban-kewajiban 

perpajakannya”.   

 

Menurut Safitri Nurmantu (2005,148), kepatuhan wajib pajak badan 

adalah :  

“suatu keadaan dimana wajib pajak memnuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melakukan hak perpajakannya”. 
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 Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :606/KMK.04/1994 

tanggal 21 Desember 1994 tentang penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 

dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, 

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan 

Pembayaran Pajak, meyebutkan : 

Pasal 1 ayat (1) : 

“Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah diubah terakhir Undang-undang Nomor  10 Tahun 1994 harus 

dibayar selambat-lambatnya tanggal lima belas bulan takwin 

berikutnya setelah masa pajak berakhir”. 

 

 

Pasal 6 ayat (1) : 

“Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan, baik yang melakukan 

pembayaran Pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong 

atau Pemungut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana dimaksudkan 

dalam pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diwajibkan 

menyanpaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya dua 

puluh hari setelah Masa Pajak berakhir”. 

 

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria wajib pajak 

yang patuh khususnya dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 25 adalah wajib 

pajak    yang : 

 “Melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25nya selambat-

lambatnya tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir”. 

 

“Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak 

terdaftar dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 setelah Masa 

Pajak berakhir”. 

 

2.5.2 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Menurut Goenadi (2000), adapun yang menjadi indikator dalam 

kepatuhan wajib pajak badan tersebut adalah : 

1. Setoran masa adalah setoran yang dilakukan oleh wajib pajak badan setiap 

bulannya untuk masa pajak; 
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2. Laporan masa adalah laporan yang dilakukan oleh wajib pajak badan atas 

setoran masa untuk suatu masa yang telah dilakukan dan 

3. Laporan tahunan adalah laporan yang dilakukan oleh wajib pajak badan 

tentang seluruh kegiatan usahanya dalam satu tahun pajak tertentu. 

Menurut Erly Suandy (2003,103) adapun yang menjadi indikator dalam 

kepatuhan wajib pajak badan tersebut adalah : 

1. Patuh terhadap kawajiban interim, yaitu dalam pembayaran atau laporan 

masa, SPT masa; 

2. Patuh terhadap kewajiban tahunan yakni dalam menghitung pajak atas 

dasar system (self assessment) melaporkan perhitungan pajak dalam SPT 

pada akhir tahun pajak, serta melunasi hutang pajak; 

3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui 

pembukuan sebagaimana mestinya. Kepatuhan yuridis formal adalah suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai 

dengan ketentuan UU perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah 

suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yang sesuai dengan isi 

dan jiwa UU perpajakan.  

Adapun sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh khususnya dalam 

pemenuhan kewajiban PPh pasal 25, adalah berupa penerbitan Surat Tagihan 

Pajak (STP) disertai bunga sebesar 2 % per bulan untuk paling lama 24 bulan, 

dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun 

Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. 

(Pasal 14 undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan). 

  

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.6.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Republik 
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Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, menyebutkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT), 

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”.  

 

2.6.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah sebagai 

berikut :  

1. 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 kekantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 

Jendral Pajak. 

1.a Wajib Pajak yang telak mendapat izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan 

mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang 

selainRupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau 

berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 

1.b Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tandatangan elektronik 

atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang 

tata cara pelaksananya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 
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2.6.3 Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) 

  Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam Surat Pemeritahuan (SPT) : 

1. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, Surat Pemberitahuannya harus 

dilampirkan/dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk 

menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 

2. Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan, dalam Surat 

Pemberitahuannya harus dilampiri/dilengkapi peredraannya yang terjadi 

dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

 

2.6.4 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

Bila diperhatikan saat pelaporannya, Surat Pemberitahuan (SPT) 

dibedakan menjadi dua : 

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yng oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang 

terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatau saat. 

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang 

terutang dalam suatu tahun pajak. 

   

2.6.5 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)    

Sesuai dengan pasal 3 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia  

Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

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  
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c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. 

  

2.6.6 Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT)    

Apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan 

keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Permohonan penundaan penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT)-Tahunan diajukan kepada Direktur Jendral Pajak 

secara tertulis dengan disertai : 

a. Alasan-alasan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)-

Tahunan. 

b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam tahun 

pajak. 

c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut 

perhitungan sementara tersebut. 

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang 

kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan 

pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat 

berakhirnya kewajiban penyampaiaan Surat Pemberitahuan (SPT)-Tahunan 

(biasanya tangggal 31 Maret)sampai dengan tanggal pembayaran. 

 

2.6.7 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) 

Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) : 

a. Wajib Pajak telambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

dikenakan denda untuk Surat Pemberitahuan (SPT)-Masa sebesar Rp 

100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk Surat Pemberitahuan (SPT)-

Tahunan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). 
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b. Tidak menyampaiakan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaiakan 

Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, 

atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan 

Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 

negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 

atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlaj pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. 

c. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang 

isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali 

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

 

2.7 Surat Setoran Pajak (SSP) 

2.7.1 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) 

Surat setoran pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak dugunakan untuk 

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara 

melalui Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atai bank Badan 

Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. 

 

2.7.2 Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) 

Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai : 

a. Sarana untuk membayar pajak 

b. Bukti dan laporan pembayaran pajak 

 

2.7.3 Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak : 

a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Anggaran. 

b. Kantor Pos. 
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2.7.4 Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak 

 Batas Waktu Pembayaran atau Penyetiran Pajak diatur sebagai berikut : 

a. Pembayaran Masa 

 

Tabel 2.5 

Pembayaran Masa 

 

Jenis Pajak Batas Waktu Penyetoran 

PPh pasal 21 Tangga 10 bulan takwim berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir  

PPh pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM 

atas impor 

bersamaan dengan pembayaran Bea 

Masuk. Apabila Bea Masuk 

dibebaskan/ditunda, harus dilunasi pada 

saat penyelesaian dokumen impor. 

PPh pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM 

atas impor (Dirjen Bea dan Cukai) 

1 (satu) hari setelah pemungutan pajak 

dilakukan . 

PPh pasal 22-bendaharawan Pada hari yang sama dengan pelaksanaan 

pembayaran 

PPh pasal 22-Pertamina Sebelum surat perintah pengeluaran 

barang (delivery order) ditebus. 

PPh pasal 22-Pemungutan oleh badan 

tertentu 

Tanggal 10 bulan takwim berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir. 

PPh pasal 23 Tanggal 10 bulan takwim berikutnya 

setelah bulan saat terutangnya pajak. 

PPh pasal 25 Tanggal 15 bulan takwim berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir. 

PPh pasal 26 Tanggal 10 bulan takwim berikutnya 

setelah bulan saat terutangnya pajak. 

PPN dan PPn BM Tanggal 15 bulan takwim berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir. 
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PPN dan PPn BM-Pemungut 

(bendaharawan Pemerintah) 

7 hari setelah bulan dilakukannya 

pembayaran tagihan. 

 

b. STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang 

harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut. 

c. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan STP Tahunan 

harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah 

Tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum STP itu 

disampaikan. 

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh tempo pada hari 

libur maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% 

sebulan, yang dihitung sejak saat jatuh tempo. 

 

2.8 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

2.8.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan 

yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, 

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan 

jumlah yang masih harus dibayar. 

 

2.8.2 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila : 

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah 

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 

b. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah 

ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat 

teguran. 
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c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPn BM ternyata tidak harus 

dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 

0%. 

d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, 

sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.  

 

2.8.3 Sanksi administrasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Sanksi administrasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 

apabila : 

a. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dikeluarkan 

karena alasan point 2a, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah 

dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan (maksimum 

24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 

Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkanya 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 

b.  Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dikeluarkan 

karena alas an pada point 2b, 2c, dan 2d maka dikenakan sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar : 

1. 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu Tahun Pajak 

2. 100% dari PPhyang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang 

dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi 

tidak atau kurang disetorkan. 

3. 100% dar PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar. 

 

2.8.4 Fungsi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai berikut : 

a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. 

b. Sarana untuk mengenakan sanksi. 

c. Alat untuk menagih pajak. 
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2.8.5 Jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) 

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya oajak, 

atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur 

Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 

Dalam hal ini Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

tersebutdipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

Direktur Jendral Pajak tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB) ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat 

puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.  

 

2.9 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

2.9.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat 

keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

 

2.9.2 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan 

apabila : 

a. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, 

menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan 

pajak sebelumnya. 

b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Dengan 

demikian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT) dapat diterbitkan lebih dari satu kali. 
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2.9.3 Fungsi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah 

sebagai berikut : 

a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT)-

nya. 

b. Sarana untuk mengenakan sanksi. 

c. Alat untuk menagih pajak. 

 

2.9.4 Sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), ditambah dengan sanksi administrasi 

berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)diterbitkan berdasarkan 

keterangan tertulis dar Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur 

Jendral Pajak belum mulai melakukan tindak pemeriksaan. 

 

2.9.5 Jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan (SKPKBT) 

Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya 

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jendral Pajak dapat 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 

Dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut 

dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, Direktur 

Jendral Pajak tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan (SKPKBT) tambahan denda administrasi berupa bunga sebesar 48% 

(empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. 
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2.10 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

2.10.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat keputusan yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar 

dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

 

2.10.2 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan apabila jumlah 

kredit pajak atau jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran 

pajak yang seharusnya tidak terutang. 

 

2.10.3 Fungsi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

 Fungsi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Sebagai alat 

untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. 

 

2.10.4 Tata cara menerbitkan SKPLB, Perhitungan dan Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak 

 Tata cara menerbitkan SKPLB, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak, adalah sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak melakukan permohonan secara tertulis kepada Direktur 

Jendral Pajak. 

b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Ditektorat Jendral Pajak 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam waktu 

selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima. 

c. Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tidak diterbitkan 

dalam jangka waktu 12 bulan, maka Wajib Pajak memberitahukan kepada 

Direktur Jendral Pajak bahwa permohonannya (sudah dianggap) 

dikabulkan. 

d. Dalam wantu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan diterima, Dirjen 

Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sesuai 

permohonan Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)ini 
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dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan. 

e. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Perintah Membayar 

Kembali Pajak (SPMKP) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). 

f. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 

pempayaran itu diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak yang 

terutang. Disamping itu Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar 

kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan utang pajak yang 

akan datang (dikompensasi)  

g. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 

jangka watu 1 (satu) bulan sejak SKKPP diterbitkan, pemerintah 

memberikan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran 

kelebihan pajak tersebut. 

 

2.11 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

2.11.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapaatau pajak tidak 

terutang dan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

 

2.11.2 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)diterbitkan apabila berdasarkan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak, jumlah kredit pajak atay 

jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak 

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak pembayaran pajak. 

 

2.12 Surat Tagihan Pajak (STP) 

2.12.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
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2.12.2 Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak (STP) dukeluarkan apabila : 

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidaj atau kurang dibayar. 

b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan 

pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. 

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak 

Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi 

telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai 

Penmgusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi 

selengkapnya faktur pajak.  

  

2.12.3 Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP) 

Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut  Surat 

Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak. 

b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

c. Alat untuk menagih pajak. 

 

2.12.4 Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak (STP) 

Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang (point 2a dan 2b) dalam Surat 

Tagihan Pajak (STP) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% sebulan (maksimal 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak 

atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya 

Surat Tagihan Pajak. 

b. Terhadap Pengusaha Kena Pajak (point 2c dan 2d), dukenakan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 2% dar Dasar Pangenaan Pajak. 
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c. Dalam hal Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan terhadap Wajib Pajak 

yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi berupa 

denda dan atau bunga (ppoint 2c) tidak lagi dikenakan sanksi, kerena 

dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak 

diatur bunga atas bunga dan denda. 

 

2.12.5 Kekuatan Hukum Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama 

dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga 

dilakukan dengan Surat Paksa.  

  

 


