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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Erly Suandy(2011:7).Pajak adalah

gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat.Masyarakat

adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan

tertentu.Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan

kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan

masyarakat.Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat.

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

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

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

Selain itu, pajak juga memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan

oleh para ahli, yang di antaranya adalah:

Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo
yang dikutip dari buku Waluyo (2013:2):

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara
yang menyelenggarakan pemerintahan”.
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Menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip dari buku Edy Suprianto
(2011:2)menyatakan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan
dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang),
dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum”.

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

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian,
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara
secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Sommerfeld,dkk yang dikutip dari buku Diana Sari
(2013:35)menyatakan:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
Pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu,
tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar
Pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan
Pemerintahan”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pajak

dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan

pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak diperuntukkan bagi

pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih

terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment(Siti Resmi,

2013:2).
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2.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

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

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan

Negara diatur dengan Undang-Undang”.

2.1.3 Fungsi Pajak

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

1. Fungsi Finansial (budgetair)

Fungsi untuk mengisi kas Negara yang merupakan salah satu sumber

yang utama bagi penerimaan anggaran Negara (di Indonesia salah satu

sumber yang utama bagi APBN).

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian pada umumnya

dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh

Negara/Pemerintah.Misalnya dalam rangka meningkatkan daya saing

produksi dalam negeri.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith

yang dikutip Waluyo (2013:13)menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya

didasarkan pada asas-asas berikut:

1. Asas Equality (Asas Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan

manfaat yang diterima.

2. Certainty (Asas Kepastian Hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena

itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya
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pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu

pembayaran.

3. Convenience (Asas Tepat Waktu)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan

saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

Contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini

disebut pay as you earn.

4. Economy (Asas Ekonomi)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin,

demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem dalam pemungutan pajak, menurut

Mardiasmo(2011:7-8) yaitu:

1. Official Assessment System

Adalahsuatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh

wajib pajak.

Ciri-cirinya :

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

b) Wajib Pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

terutang.
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Ciri-cirinya :

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri.

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada

padapihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Stelsel Pemungutan Pajak

Menurut Oyok Abuyamin(2012;17),terdapat tiga jenis cara pemungutan

pajak atau dalam bahasa Belanda disebut stelsel, yaitu:

1. Riil Stelsel (Stelsel Nyata)

Riil Stelsel (Stelsel Nyata) merupakan pemungutan pajak berdasarkan

dan memperhatikan objek berupa penghasilan yang sudah nyata-nyata

diterima oleh WP selama tahun pajak yang baru diketahui pada akhir

tahun. Oleh karena itu, pemungutannya baru dilaksanakan setelah

tahun pajak berakhir. Kelebihan stelsel ini pemungutan pajak dihitung

secara nyata berdasarkan realisasi penghasilan. Kelemahannya

pemerintah baru menerima pajak di akhir tahun.

2. Fictive Stelsel (Stelsel Anggapan)

Fictive Stelsel (Stelsel Anggapan) merupakan pemungutan pajak yang

dilakukan berdasarkan anggapan menurut ketentuan hukum pajak. Di

awal tahun, pajak dihitung dengan anggapan melalui perbandingan

dengan penghasilan tahun sebelumnya. Stelsel ini menentukan pajak

yang harus dibayar dalam tahun berjalan dan di akhir tahun pajak baru
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disesuaikan dengan penghasilan yang sebenarnya diterima WP.

Kelebihan stelsel ini pemerintah sudah mendapat penerimaan pajak

selama tahun berjalan tanpa menunggu ke akhir tahun. Kelemahannya,

pajak dipungut tidak berdasarkan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel Campuran merupakan kombinasi dari stelsel anggapan dan

stelsel nyata. Diawal tahun, pemungutan pajak dihitung berdasarkan

stelselanggapan. Di akhir tahun, pemungutan pajak dihitung

berdasarkan stelsel nyata. Apabila stelsel anggapan lebih besar maka

WP berhak atas kelebihan pajak (lebih bayar), dan apabila stelsel

anggapan lebih kecil maka WP wajib membayar kekurangan pajak

tersebut (kurang bayar).

2.1.7 Pengelompokan Pajak

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

kelompok, adalah sebagai berikut:

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

a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung

Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam

arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajaknya. Contoh: Pajak

Penghasilan

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

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajaknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang

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

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas

BarangMewah, serta Bea Materai.

b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Contoh:

Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas

Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2 Pajak Pusat

2.2.1 Pengertian Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui

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

hasilnya digunakan untuk membiayai Pemerintah Pusat dan pembangunan

(Marihot Pahala Siahaan, 2010:9).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pusat

Dasar hukum Pajak Pusat adalah sebagai berikut:

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

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

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

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008.

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

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
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2.2.3 Jenis Pajak Pusat

Jenis Pajak Pusat menurut www.pajak.go.id 31/3/15 jam 20:37 adalah

sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik

yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib

pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan

usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Contohnya

adalah: PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23,

PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, dan PPh pasal 29.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak

atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah

Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang

mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN.

Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau

jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak

tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

adalah:

a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat

berpenghasilan tinggi; atau
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d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral

masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Materai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen,

seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat

berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas

jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2011:55), “Pendapatan Asli Daerah adalah
penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu dari sumber pendapatan asli

daerah. Yang dimaksudkan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan didalam wilayah sendiri.

Pendapatan asli tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai dasar hukum Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pendapatan Asli Daerah sendiri menurut AbdulHalim (2014:61)terdiri

dari:

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang sah.
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2.3.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

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

Pajak daerah menurut Marihot Pahala Siahaan (2010:9)dijelaskan
sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah
kepada orang  pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagunan daerah”.

2.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Marihot Pahala Siahaan (2010:5)adalah:

“Retribusi Daerah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara
karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi
penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan
bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang
menikmati balas jasa dari negara”.

Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada

rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan

pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang

ditetapkanoleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di

rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada

pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas

untuk memilih pelayanankesehatan yang diinginkannya.



16

Ciri-ciri retribusi daerah:

a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah,

b) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu

tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah,

c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi  (balas jasa) yang

secara langsung dari pemeritah daerah atas pembayaran yang dilakukannya,

d) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang mengunakan/mengenyam

jasa-jasa yang disiapkan negara.

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Abdul

Halim (2014:68)adalah:

“Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik
daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari
hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan”.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1) Bagian laba perusahaan mlik daerah,

2) Bagian laba lembaga keuangan bank,

3) Bagianlaba lembaga keuangan non bank,

4) Bagaian laba atas penyertaan modal/investasi.

2.3.4 Lain-Lain PAD Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain

milik daerah.

Menurut AbdulHalim (2014:70), jenis pendapatan ini meliputi objek

pendapatan seperti berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

2. Penerimaan jasa giro

3. Penerimaan bunga deposito
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4. Denda keterlambatan pelaksanaan perkerjaan

5. Penerimaan ganti rugi atau kehilangan kekayaan daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah

meliputi;

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasa giro

c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

d. Pendapatan bunga

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 pasal 1 ayat (10)

tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat Daerah.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan

atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah.

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

Restribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
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4. Peraturan Daerah (Perda).

5. Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati.

2.4.3 Jenis Pajak Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

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

1. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri atas :

1) Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

4) Pajak Air Permukaan.

5) Pajak Rokok.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

1) Pajak Hotel.

2) Pajak Restoran.

3) Pajak Hiburan.

4) Pajak Reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7) Pajak Parkir.

8) Pajak Air Tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.5 Pajak Parkir

2.5.1 Pengertian Parkir dan Pajak Parkir

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012

Pasal 1 ayat (19), bahwa yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan  tidak

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.Sedangkan untuk

pengertian pajak parkir sendiri terdapat dalam ayat (18), bahwa yang dimaksud
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dengan Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan  jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan  pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor.

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Parkir

Pemungutan Pajak Parkir dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum pemungutan pajak parkir khususnya di Kota Bandung adalah

sebagai berikut :

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

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah.

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

Restribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah

yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar

Sendiri oleh Wajib Pajak.

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

Daerah.

5. Peraturan Walikota Bandung  Nomor 306 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Parkir.

2.5.3 Objek Pajak Parkir

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2013:472) objek Pajak Parkir adalah

penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014

tentang Sewa Parkir  pasal 2, bahwa yang dimaksud dengan objek pajakparkir

adalah setiap pengguna jasa parkir di tempat parkir yang dikelola badan
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hukum/perseorangan pemilik IPTP (Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir), wajib

diberikan karcis sewa parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

2.5.4 Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Pada pajak parkir, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan

yangmelakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak

parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut

bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang

harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir

subjek pajak dan wajib pajak tidak sama.

Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang

membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat

parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) Marihot

Pahala Siahaan (2013:437).

2.5.5 Klasifikasi Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2004Pasal

2 ayat (2) klasifikasi dari pajak parkir adalah:

a) Gedung parkir;

b) Pelataran parkir;

c) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;

d) Tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.5.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 30 Tidak

termasuk objek Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

a) penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;
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b) penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya

digunakan untuk karyawannya sendiri;

c) penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

d) penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, pendidikan dan

fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri.

2.5.7 Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 pasal 32

menyatakan bahwa;

a) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

b) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk potongan harga, parkir cuma-cuma yang diberikan kepada

penerima jasa parkir.

c) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir

kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak  parkir

dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata

kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat

penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir

tetap.

2.5.8 Tarif Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun

2011tentang Pajak Parkir pasal 33 disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omzet yang didapat.



22

2.5.9 Harga Sewa Parkir (HSP)

Harga Sewa Parkir (HSP) Kendaraan Bermotor menurut Peraturan

Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Sewa Parkir terdiri dari:

A. Gedung dan Pelataran Parkir ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan roda 4 (empat):

a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu

Rupiah);

b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar

Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

c) paling tinggi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk

24(dua puluh empat) Jam;

d) Jasa Valet parkir ditambahkan biaya paling tinggi sebesar Rp.

20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); untuk sekali masuk.

2. Kendaraan roda 3 (tiga):

a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 2.000,- (Dua

RibuRupiah);

b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp.

2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

c) paling tinggi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 24

(dua puluh empat) Jam.

3. Kendaraan roda 2 (dua):

a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima

Ratus Rupiah);

b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar

Rp.1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah);

c) paling tinggi sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) untuk 24 (dua

puluh empat) Jam.

4. Kendaraan bus dan truk setiap kali masuk paling tinggi sebesar Rp.

20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
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B. Gedung dan Pelataran Parkir di Rumah Sakit:

1. Kendaraan roda 4 (empat):

a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu

Rupiah);

b) Penambahan tiap satu jam berikutnya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus

rupiah);

c) paling tinggi sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) untuk 24

(dua puluh empat) Jam.

2. Kendaraan roda 3 (tiga):

a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu

Rupiah);

b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp.

1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah);

c) paling tinggi sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) untuk 24

(dua puluh empat) Jam.

3. Kendaraan roda 2 (dua):

a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima

Ratus Rupiah);

b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp.

1.000,- (Seribu Rupiah);

c) paling tinggi sebesar Rp.7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

untuk 24 (dua puluh empat) Jam.

d) Kendaraan bus dan truk setiap kali masuk paling tinggi sebesar Rp.

20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah).

2.5.10 Cara Perhitungan Pajak Parkir

Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan

Pajak Parkir adalah :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Sewa Parkir).
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2.5.11 Tata Cara Pemungutan dan Masa Pajak

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012

Tentang Pajak Parkir, tata cara pemungutannya adalah:

a) Pemungutan Pajak Parkir dilarang diborongkan.

b) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas

Daerah.

c) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan,  penyetoran

pajak, dan penagihan pajak dilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

d) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa

penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan,

pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan

subjek pajak.

Di dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 Pasal

1 ayat 32 disebutkan bahwa Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan

pajak yang terutang. Sedangkan masa pajaknya adalah ditentukan lamanya 1

(satu) bulan kalender.

2.5.12 Tata Cara Pembayaran Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, pasal 9 bahwa tata cara pembayaran

Pajak Parkir adalah sebagai berikut :

1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan

dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

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

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang
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dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan

menggunakan bukti setoran berupa SSPD.

4) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal

diterbitkan.

5) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPDyang tidak atau

kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

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

pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

2.5.13 Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Parkir

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012

Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, bahwa tata cara pengawasan

penyelenggaraan parkir adalah sebagai berikut:

1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan terhadap:

a) Pengoperasian usaha parkir;

b) Izin usaha parkir;

c) Pemungutan dan pembayaran pajak.

2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut:

a) pemilikan dan masa berlaku izin;

b) aspek operasional dari fasilitas parkir;

c) aspek pembukuan, bill, tanda masuk dan tarif  parkir;

d) aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran danpelaporan pajak.

3) Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan

pengusutan atas pelanggaran tersebut.



26

4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditemukan data baru (novum),maka data tersebut dipakai

sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

2.5.14 Tata Cara Penagihan Pajak Parkir

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012

Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir pasal 11 bahwa tata cara penagihan

pajak parkir adalah sebagai berikut:

1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yangtidak atau kurang

bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:

a) Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender

sejak saat jatuh tempo pembayaran;

b) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat

Peringatan atau Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak

yang terutang;

c) Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;

d) dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam

jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau

Surat Teguran, Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat

21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat

Teguran.

2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan

penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta

mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.



27

2.5.15 Denda dan Sanksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun

2004 tentang Pajak Parkir bahwa ada dua jenis sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi

a) Setiap Wajib Pajak yang tidak kurang membayar setelah lewat waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

b) Pengenaan denda administrasi sebesar dimaksud ayat (a) Pasal ini

ditagih dengan menerbitkan STPD.

c) Setiap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua

puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila

melakukan pelanggaran :

a. tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau

adanya keterangan lain;

b. tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan

dan telah ditegur secara tertulis.

d) Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak

terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok

pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat)

bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

e) Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data

yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan

jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut.
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2. Sanksi Pidana

a) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah

dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

b) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah

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

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

yangterutang.


