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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari 

sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa 

adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Sementara pemahaman 

pajak dari perspektif hukum menurut soemitro merupakan suatu perikatan yang 

timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga 

Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara 

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan 

untuk penyelenggaraan pemerintahan. (Diana Sari, 2013:35) 

 Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian yang 

berhubungan dengan pajak yang didapat dari berbagai sumber: 

 Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. yang 

dikutip dai buku Mardiasmo (2011:1): 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum”. 
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Pengertian pajak menurut Anderson, W.H. yang dikutip dari buku Diana 

Sari (2013:35): 

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang 

dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan 

unutk membiayai pengeluaran Negara”. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak 

adalah iuran wajib rakyat kepada Negara (pemerintah) yang bersifat memaksa 

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (undang-undang) tanpa adanya 

kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan umum.  

2.1.2 Unsur – Unsur Pokok Pajak  

 Menurut Mardiasmo ( 2009:1) dapat simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur pajak, yaitu:  

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).  

2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.  

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

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraperstasi individual oleh pemerintah.  

4. Digunakan untuk membiayayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  
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2.1.3 Pengelompokan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2009:5), pajak dapat di kelompokan sebagai berikut: 

1. Menurut golongannya  

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat di bebankan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak pada akhirya dapat di bebankan atau 

kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang terpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

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

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut lembaga pemungutannya 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: Pajak Pemghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 

Materai. 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

 Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan  Bermotor, dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
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 Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 

 

2.1.4 Fungsi Pajak 

 Menurut Siti Resmi (2003:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakam 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan 

tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai 

fungsi pengatur adalah: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah agar 

rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah 

(mengurangi gara hidup mewah). 

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan agar pihak yang 

memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar 

pajak) yang tinggi pula, sehingga pemerataan pendapatan. 

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% agar para pengusaha terdorong 

mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa Negara. 
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2.1.5 Tata cara Pemungutan Pajak 

Menurut Siti Resmi (2013:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stesel 

pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: 

a. Stelsel Nyata (Riil). Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka 

objeknya adalah penghasilan). Kelebihan stelsel nyata adalah 

perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya 

sehingga lebih akurat dan realitis. Kekurangan stelsel nyata adalah 

pajak baru dapat diketahui pada akhir periode. 

b. Stelsel Anggapan (fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan 

pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur pleh undang-

undang. 

c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

 

2. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: 

a. Asas Domilisi (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal 

diwilayahnya, baik penghasilanyang berasal dari dalam maupun luar 

negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di 

wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas 

seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia. 
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b. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh 

penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang 

diperolehnya tadi. 

c. Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan  dengan 

kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan 

Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 

 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: 

a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku.  

b. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak 

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang, 

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, 

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, 

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan 
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5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

c. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjukan untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan 

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui 

sarana perpajakan yang tersedia. 

2.1.6 Tarif Pajak 

Menurut Siti Resmi (2013:14) untuk menghitung besarnya pajak yang 

terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif 

pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Terdapat 4 jenis tarif pajak , yaitu: 

1. Tarif Pajak 

Tarif pajak adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun 

besarnya dasar pengenaan pajak. 

2. Tarif Proposional (sebanding) 

Tarif proposional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap 

terhadap berapa pun dasar pengenaaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan 

pajak maka makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan 

secara proposional atau sebanding. 

3. Tarif Progresif (meningkat) 

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat 

dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 
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1. Tarif progresif-proposional. Tarif berupa persentase tertentu yang 

makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, 

dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. 

2. Tarif progresif-progresif. Tarif berupa persentase tertentu yang 

makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, 

dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. 

3. Tarif progresif-degresif. Tarif berupa persentase tertentu yang 

makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, 

tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun. 

4. Tarif Degresif (menurun). Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun 

dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Siti Resmi (2013:74) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang 

dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah 

UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU 

No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 
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2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan  

Menurut Siti Resmi (2003:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala 

seusuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi 

sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak 

dikelompokan sebagai berikut: 

1. Subjek Pajak orang pribadi. 

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

3. Subjek Pajak badan. 

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam 

negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam Pasal 2 

Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan. 
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Gambar 2.1 

Pengelompokan Subjek Pajak Berdasarkan Kedudukan atau 

Keberadaan 

Sumber: Djoko Muljono; 2010 

2.2.3.1 Subjek Pajak Dalam Negeri 

Menurut Waluyo (2008:90) yang dimaksud Subjek Pajak Dalam 

Negeri, adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 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 kedudukan di Indonesia. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

Dalam Negeri 

Subjek Pajak 

Luar Negeri 

Orang Pribadi 

 Badan 

Warisan  

Orang Pribadi 

bukan BUT  

Badan bukan 

BUT  

BUT  
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2.2.3.2 Subjek Pajak Luar Negeri 

Menurut Waluyo (2008:90) yang dimaksud Subjek Pajak Luar 

Negeri, adalah: 

a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Waluyo (2008:191) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan 

pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan yang dilakukan oelh Wajib PajaknOrang Pribadi dalam negeri. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong 

Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pesiun, badan, 

perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. 

Selanjutnya dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 

21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Kep 545/Pj/2000 tanggal 29 Desember 2000 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
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15/Pj/2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan 

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan orang pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 

tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang 

Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) 

beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan aturan pelaksanaanya akan dilakukan 

pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang Pajak Penghasilan Hasil 

Reformasi Perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2008. 

2.3.2 Pengertian Pemotong Pajak 

Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam negeri, Wajib Pajak dilakukan oleh: 

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, dan pembayaran lain 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai atau 

bukan pegawai; pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak 

adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, 

perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar terutang gaji, upah, 

tunjangan, honorium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada 

pengurus, pegawai atau bukan pegawai, sebagai imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. 

2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan 

pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; 

Bendahara pemerintah termasuk bendahara pemerintah pusat pemerintah 

daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, 

dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, 

upah, tunjangan, honorarium, dan pekerjaan lain sehubungan dengan 
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pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Termasuk juga dalam pengertian bendahara 

adalah pemegang kas dan pejabat lain menjalankan fungsi yang sama. 

3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan 

pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pesiun 

4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 

bebas; 

Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasional yang tidak 

dikecualikan berdasarkan ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang pribadi 

misalnya dokter, pengacara, akuntan yang melakukan pekerjaan bebas dan 

bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama 

persekutuan. 

5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu kegiatan. 

 

2.3.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Menurut  Siti Resmi (2013:174) penerima penghasilan yang dipotong PPh 

Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: 

1. Pegawai; 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

3. Bukan pegawau yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, meliputi: 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 

b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
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peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 

seniman lainnya; 

c. Olahragawan; 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi kerja kepada suatu kepanitiaan; 

g. Agen iklan; 

h. Pengawasa atau pengelola proyek; 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

j. Petugas penjaja arang dagangan; 

k. Petugas dinas luar asuransi; 

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya; 

4. Anggota dewan komisaris atau dewaj pengawas yang tidak menangkap 

sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 

5. Mantan pegawai; 

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, 

seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya; 

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 

d. Peserta pendidikan dan pelatugan; 

e. Peserta kegiatan lainnya. 
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2.3.4 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh 

Pasal 21 adalah: 

1. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang berkerja 

pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga 

Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaanya tersebut, serta Negara yang 

bersangkutan memeberikan perlakuan timbal balik; 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara 

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

2.3.5 Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penghasilan yang dipotong PPh Psal 21 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan; 

4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, 

fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan; 
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5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 

nama dan bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun; 

6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang 

pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti 

bekerja; 

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur 

yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan yang 

tidak merangkap sebagai Pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan 

lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan 

pegawai; 

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun 

yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 

10. Semua jenis penghasilan no. 1 s.d. 9 yang diterima dalam bentuk natura 

dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun 

diberikan oleh: 

a. Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau 

b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan 

khusus (deemed profit). 

Dalam hal penghasilan tersebut diterima oleh Subjek Pajak luar negeri 

merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Siti Resmi 

(2013:177) 
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2.3.6 Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotongan pajak secara umum 

diformulasikan sebagai berikut: 

 

 

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 

21, antara lain: 

1. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Table 2.1 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Rp0 s.d Rp50.000.000 5% 

Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 15% 

Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25% 

Di atas Rp500.000.000 30% 

 Sumber: Siti Resmi;2013 

 

2. Tarif khusus 

a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari 

APBN yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan 

pensiunnya. 

1. Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS 

Golongan I dan Golongan II, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat 

Perwira Tamtama san Bintara, dan pensiunnya. 

2. Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS 

Golongan III, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, 

dan pensiunannya. 

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 
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3. Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS 

Golongan IV, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira 

Menengah dan Tinggi, dan pensiunanya. 

b. Tarif khusus berikut diterapkan atas oenghasilan berupa uang pensiun 

yang diterima sekaligus. 

1. Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000. 

2. Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 sampai dengan 

Rp100.000.000. 

3. Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp100.000.000 sampai 

dengan Rp500.000.000. 

4. Tarif 25% dari penghasilam bruto diatas Rp100.000.000. 

c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat 

pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 

1. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000. 

2. Tarif 5% atas penghasilan di atas Rp50.000.000.  

d. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan 

yang terima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan 

kurang dari Rp7.000.000 (dibayarkan tidak secara bulanan). 

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang 

tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% 

daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukan 

NPWP. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan doleh Wajib Pajak, antara lain, 

dengan cara menunjukkan kartu NPWP. 
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2.3.7 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut: 

1. Penghasilan Kena Pajak 

2. Penghasilan bruto 

3. 50% dari penghasilan bruto 

4. 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto 

2.3.8 Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 

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

perundang-undangan perpajakan. 

 Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang 

sebenernya tentang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau 

bagian tahun pajak; 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ataunbukan objek pajak; 

c. Harta dan kewajiban; 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemugut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau 

dipungut dan disetorkan. 
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2.3.9 PPh Pasal 21 saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat terutang, penyetoran dan pelaporan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana dikutip oleh Waluyo 

(2009:200), yaitu: 

1. Saat Terutang 

Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai 

pemotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) 

Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut terutang pada akhir bulan 

dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan 

yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 

2. Penyetoran 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus disetorkan oleh pemotong pajak 

selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah 

masa pajak berakhir. 

3. Pelaporan 

Terdapat 2 jenis pelaporan, yaitu: 

a. Pelaporan bulanan 

1) Pemotong pajak Wajib Pajak melaporkan dan menyetorkan PPh 

Pasal 21 ke Kantor Pelayanan atau Kantor Pentuluhan Pajak 

setempat, selambat-lambatnya tangal 20 bulan takwin berikutnya. 

2) SPT (Surat Pemberitahuan) dilampirkan pada bukti pemotonga dan 

Surat Setoran Pajak (SSP) pada bulan yang bersangkutan. 

b. Pelaporan tahunan 

1) Pemotong pajak wajib mengisi, mendatangani, dan meyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun PPh Pasal 21 ke Kantor 

Pelayanan atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. 

2) Menghitung PPh setahun 
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3) Memperhitungkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan, 

jika hasilnya kurang bayar maka harus menyetorkan 

kekurangannya tahun depan paling lambat tanggal 31 maret setelah 

tahun pajak berakhir. 

 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

 Berdasarkan SE-39/PJ.23/1984, yang dimaksud dengan tenaga ahli ialah 

orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa 

berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan 

pekerjaan bebas/ memberikan professional service), misalnya akuntan, dokter, 

pengacara, notaris, aktuaris, konsultan pajak, arsitek, designer dan sebagainya. 

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 tenaga ahli adalah: 

1. Undang-undang No.7 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-

Undang No. 10 Tahun 1994 dan kemudian diubah kembali menjadi 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan sebagiamana telah 

disempurnakan menjadi Undang-Undang No.36 Tahun 2008. 

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, yang menyatakan 

bahwa dokter dalam kelompokmini termasuk dalam kelompok tenaga ahli. 

3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman 

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 

sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang 

merupakan perubahan dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-

31/PJ/2009. 
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2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009 Pasal 9 

ayat (1) c Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tenaga ahli adalah 

sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang 

melakukan pekerjaan bebas. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009 maka perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 

atas tenaga ahli seperti dokter adalah: 

 

 

*) 50% dari penghasilan bruto diakumulasikan dalam satu tahun kalender. 

Untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas PTKP tidak 

diperhitungkan karena syarat pasti tidak terpenuhi. 

2.4.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas dokter yang berprofesi sebagai 

tenaga ahli adalah sebagai berikut: 

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter yang berprofesi 

sebagai karyawan tetap dan tenaga ahli, terlebih dahulu menghitung 

penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 tenaga ahli 

sebesar 50%, kemudian dikalikan lagi dengan tarif PPh Pasal 17 sebesar 5%. 

2.4.5 Sanksi Perpajakan 

 Menurut Mardiasmo (2011:59), sanksi perpajakan merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

mencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

PPh Pasal 21 Tenaga Ahli = Tarif Pasal 17 x (50% Penghasilan Bruto) 
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 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dikenal dua macam sanksi, 

yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu 

norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi administrasi dan 

sanksi pidana. 

2.4.5.1 Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat 

tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan diuraikan pada table berikut. 

 Berkaitan dengan Denda 

Tabel 2.2 

No. Pasal Masalah Sanksi 

1 7 ayat (1) SPT tidak disamaikan dalam jangka 

waktu yang ditetapkan: 

a. SPT Masa PPN 

b. SPT Masa lainnya 

c. SPT Tahunan PPh WP Badan 

d. SPT Tahunan PPh WP Orang 

Pribadi 

 

 

a. Rp 500.000 

b. Rp 100.000 

c. Rp1.000.000 

d. Rp 100.000 

2 8 ayat (3) Pembetulan sendiri dan belum disidik 150% dari jumlah pajak yang 

kurang dibayar 

3 14 ayat 

(4) 

a. Pengusaha dikukuhkan 

sebagai PKP, tidak membuat 

faktur pajak 

b. Pengusaha dikukuhkan 

sebagai PKP, tidak mengisi 

faktur pajak dengan lengkap 

c. PKP melaporkan faktur pajak 

2% dari Dasar Pengenaan 

Pajak 
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tidak sesuai masa penerbitan 

faktur pajak 

4 14 ayat 

(5) 

PKP gagal berproduksi telah 

diberikan pengembalian Pajak 

Masukan 

2% dari Dasar Pengenaan 

Pajak 

5 25 ayat 

(9) 

Keberatan ditolak atau dikabulkan 

sebagian 

50% dari jumlah pajak 

berdasarkam keputusan 

keberatan dikurangi dengan 

pajak yang telah dibayar 

sebelum mengajukan 

keberatan 

6 27 ayat 

(5d) 

Permohonan banding ditolak atau 

dikabulkan sebagian 

100% dari jumlah pajak 

berdasarkan Putusan Banding 

dikurangi pajak yang telah 

dibayar sebelum pengajuan 

keberatan 

Sumber: Siti Resmi (2013) 

 

 Berkaitan dengan Bunga 

Tabel 2.3 

No. Pasal Masalah  Sanksi 

1 8 ayat (2) Pembetulan SPT tahunan 

dalam 2 tahun 

2% perbulan dari jumlah pajak yang 

kurang dibayar, dihitung sejak jatuh 

tempo pembayaran s/d tanggal 

pembayaran 

2 8 ayat (2a) Pembetulan SPT Masa dalam 

2 tahun 

2% per bulan dari jumlah pajak yang 

kurang dibayar, dihitung sejak jatuh 

tempo pembayaran s/d tanggal 
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pembayaran 

3 9 ayat (2a) Keterlambatan pembayaran 

pajak masa 

2% per bulan dari jumlah pajak 

terutang, dihitung mulai tanggal jatuh 

tempo pembayaran s/d tanggal 

pembayaran 

4 9 ayat (2b) Keterlambatan pembayaran 

pajak tahunan 

2% per bulan dari jumlah pajak 

terutang, dihitung dari mulai nya 

berakhir batas waktu penyamoaian 

SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran 

5 13 ayat (2) SKPKB karena pajak yang 

terutang kurang atau tidak di 

bayar, dan oenerbitak NPWP 

dan pengukuhan PKP secara 

jabatan 

2% per bulan dari jumlah kurang 

bayar, maksimal 24 bulan 

6 13 ayat (5) SKPKB diterbitkan setelah 

lewat waktu 5 tahun karena 

adanya tindak pidana 

48% dari jumlah pajak yang tidak 

atau kurang dibayar 

7 14 ayat (3) a. PPh tahun berjalan 

tidak/kurang bayar 

b. SPT kurang bayar 

2% per bulan dari jumlah pajak tidak/ 

kurang bayar, maksimal 24 bulan 

8 15 ayat (4) SKPKBT diterbitkan setelah 

lewat waktu 5 tahun karena 

adanya tindak pidana 

48% dari jumlah pajak yang tidak 

atau kurang bayar 

9 19 ayat (1) SKPKB/T, SK Pembetulan, 

SK Keberatan, Putusan 

Banding yang menyebabkan 

kurang bayar terlambar 

dibayar 

2% per bulan dari jumlah pajak yang 

tidak atau kurang dibayar, dihitung 

dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal 

pelunasan atau diterbitkannya Surat 

Tagihan Paksa 
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10 19 ayat (2) Mengangsur atau menunda 

pembayaran 

2% per bulan dari jumlah pajak yang 

masih harus dibayar, dihitung dari 

tanggal jatuh tempo s/d tanggal di 

terbitkannya SPT 

11 19 ayat (3) Kekurangan pajak aibat 

penundaan SPT 

2% per bulan dari kekurangan 

pembayaran pajak, dihitung dari 

batas akhir penyampaian SPT s/d 

tanggal dibayarkan kekurangan 

tersebut 

Sumber: Siti Resmi (2013)  

 

 Berkaitan dengan Kenaikan 

Tabel 2.4 

No. Pasal Masalah Sanksi 

1 8 ayat (5) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian 

SPT setelah lewat 2 tahun sebelum 

terbitnya SKP. 

50% dari pajak yang 

kurang bayar 

2 13 ayat (3) a. SKPKB karena SPT tidak 

disampaikan sebagaimana disebut 

dalam surat teguran 

b. PPN/PPnBM tidak seharusnya 

dikompensasi dikenai tarif 0% 

c. Kewajiban pembukuan dan 

pemeriksaan tidak di penuhi 

sehingga tidak dapat diketahui 

besarnya pajak yang terutang 

50% dari PPh yang 

tidak/kurang dibayar 

dalam setahun. 

100% dari PPh yang tidak 

atau kurang dipotong, 

tidak atau kurang 

dipungut, tidak atau 

kurang disetor, dan 

dipotong atau dipungut 

tetapi tidak atau kurang 

disetor; atau 100% dari 
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PPN dan PPnBM yang 

tidak atau kurang bayar 

3 13 A Tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak 

benar atau tidak lengkap, atau 

melampirkan keterangan yang isinya 

tidak benar, yang dilakukan karena 

kealpaan dan pertama kali 

200% dari jumlah pajak 

yang kurang dibayar yang 

ditetapkan melalui 

penerbitan SKPKB 

4 15 ayat (2) Kekurangan pajak pada SKPKBT 100% dari jumlah 

kekurangan pajak 

5 17C ayat 

(5) 

SKPKB yang terbit dilakukan 

pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak bagi Wajib Pajakndengan kriteria 

tertentu 

100% dari jumlah 

kekurangan pembayaran 

pajak 

6 17D ayat 

(5) 

SKPKB yang terbit setelah dilakukan 

pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak bagi Wajib Pajak dengan 

persyaratan tertentu 

100% dari jumlah 

kekurangan pembayaran 

pajak 

Sumber: Siti Resmi (2013) 

 

2.4.5.2 Sanksi Pidana 

Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

diuraikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.5 

No. Pasal Masalah Sanksi 

1 38 ayat (1) 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 (yang telah dikenai 

sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 200% dari 

jumlah pajak yang kurang atau 

tidak dibayar yang ditetapkan 

melalui penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar). 

Pidana kurungan paling 

sedikit 3 bulan atau 

paling lama 1 tahun atau 

denda paling sedikit 1 

kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau 

kurang bayar dan paling 

banyak 2 kali jumlah 

pajak terutang yang tidak 

atau kurang bayar. 

2 39 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. Tidak mendaftarkan diri untuk 

diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau tidak melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

b. Menyalahgunakan atau 

Pidana penjara paling 

singkat 6 bulan dan 

paling lama 6 tahun dan 

denda paling sedikit 2 

kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau 

kurang dibayar dan 
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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 memperlihatkan 

atau tidak meminjamkan buku, 

catatan, atau dokumen lain; 

h. Tidak menyimpan buku, catatan, 

atau dokumen yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan 

dan dokumen lain termasuk hasil 

paling banyak 5 kali 

jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang 

dibayar. 
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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. 

3 39 ayat (2) Seseorang melakukan lagi tindak pidana 

di bidang perpajakan sebelum lewat 1 

tahun, terhitung sejak selesainya 

menjalani pidana penjara yang 

dijatuhkan 

Pidana pada nomor 1 

tersebut akan 

ditambahkan 1 kali 

menjadi 2 kali sanksi 

pidana. 

4 39 ayat (3) Setiap orang yang melakukan percobaan 

untuk melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau menggunakan 

tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 

atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 

atau menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dan/atau keterangan yang 

isinya tidak benar atau tidak lengkap, 

dalam rangka mengajukan permohonan 

restitusi atau melakukan kompensasi 

pajak atau pengkreditan pajak. 

Pidana penjara paling 

singkat 6 bulan dan 

paling lama 2 tahun dan 

denda paling sedikit 2 

kali jumlah restitusi yang 

dimohonkan dan/atau 

kompensasi atau 

pengkreditan yang 

dilakukan dan paling 

banyak 4 kali jumlah 

restitusi yang 

dimohonkan dan/atau 
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kompensasi atau 

pengkreditan yang 

dilakukan. 

5 39 A Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. Menerbitkan dan/atau 

menggunakan faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti 

pemotongan pajak, dan/atau 

bukti setoran pajak yang tidak 

berdasarkan transaksi yang 

sebenarnya; atau 

b. Menerbitkan faktur pajak tetapi 

belum dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak. 

Pidana penjara paling 

singkat 2 tahun dan 

paling lama 6 tahun serta 

denda paling sedikit 2 

kali jumlah pajak dalam 

faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti 

pemotongan pajak, 

dan/atau bukti setoran 

pajak dan paling banyak 

6 kali jumlah pajak 

dalam faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti 

pemotongan pajak, 

dan/atau bukti setoran 

pajak. 

6 41 ayat (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak 

memenuhi kewajiban merahasiakan 

segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepadanya oleh Wajib 

Pajak dalam rangka jabatan atau 

pekerjaannya untuk menjalankan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, atas pengaduan 

orang yang kerahasiaannya dilanggar.  

Pidana kurungan paling 

lama 1 tahun dan denda 

paling banyak 

Rp25.000.000 
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7 41 ayat (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak 

memenuhi kewajiban merahasiakan 

segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepadanya oleh Wajib 

Pajak dalam rangka jabatan atau 

pekerjaannya untuk menjalankan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, atas pengaduan 

orang yang kerahasiaannya dilanggar. 

Pidana penjara paling 

lama 2 tahun dan denda 

paling banyak 

Rp50.000.000 

8 41 A Setiap orang wajib memberikan 

keterangan atau bukti yang diminta oleh 

Direktur Jenderal Pajak pada saat 

melakukan pemeriksaan pajak, 

penagihan pajak, atau penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan, tetapi 

dengan sengaja tidak memberikan 

keterangan atau bukti, atau memberi 

keterangan atau bukti yang tidak benar.  

Pidana kurungan paling 

lama 1 tahun dan denda 

paling banyak 

Rp25.000.000 

9 41 B Setiap orang yang dengan sengaja 

menghalangi atau mempersulit 

penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan 

Pidana penjara paling 

lama 3 tahun dan denda 

paling banyak 

Rp75.000.000 

10 41 C ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak 

memenuhi kewajiban merahasiakam 

segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepada oleh Wajib Pajak 

dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 

untuk menjalankan ketentuan peraturan 

Pidana kurungan paling 

lama 1 tahun dan denda 

paling banyak 

Rp1.000.000.000 
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perundang-undangan perpajakan. 

11 41 C ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja 

menyebabkan tidak terpenuhinya 

kewajiban pejabat dan pihak lain dalam 

merahasiakan segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya 

oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan 

atau pekerjaanya untuk menjalankan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Pidana kurungan paling 

lama 10 bulan atau denda 

paling banyak 

Rp800.000.000 

12 41 C ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak 

memberikan data dan informasi yang 

diminta oleh Direktur Jenderal Pajak 

dalam menghimpun data dan informasi 

untuk kepentingan penerimaan Negara. 

Pidana kurungan paling 

lama 10 bulan atau denda 

paling banyak 

Rp800.000.000 

13 41 C ayat (4) Setiap orang yang dengan sengaja 

menyalahgunakan data dan informasi 

perpajakan sehingga menimbulkan 

kerugian bagi Negara. 

Pidana kurungan paling 

lama 1 tahun atau denda 

paling banyak 

Rp500.000.000 

Sumber: Siti Resmi (2013) 


