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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak Secara Umum

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari

masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan

ekonomi rakyat (Edi Suprianto, 2011).

Pajak secara bebas dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara

berupa pengabdian sebagai peran aktif warga negara dan anggota masyarakat

untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional

yang pelaksanaanya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk

tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Diana Sari, 2013).

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Djajaningrat (2013:34) :

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan
negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut
peraturan- peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk
itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara
kesejahteraan umum”.

Pengertian Pajak menurut Soeparman Soemohamijaya (2013:35) :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Pengertian pajak menurut Anderson,W.H. :
“Tax is cumpulsory contribution, levied by the state (in the broad sense)

upon person’s property income and previleges for purposes of defraying the
expenses of government”.
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Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pajak adalah pembayaran yang
bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan
seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Pajak menurut P.J.A. Adriani (2013:34 ) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan baik mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut M.H.J Smeets :

“Belastingen zijn an de overhead volgens algemene normen
verschuldidge, afdwing bare, zonder dat hier tegenover in het individuele geval
aanwijsbare tegenprestatie staan; zijn strekken tot decking van piblieke ultgeven

Dari pengertian diatas dapat diartikan pajak adalah prestasi-prestasi
kepada pemerintahan yang terutang melaului norma-norma umum yang
ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi
terhadapnya, yang dapat ditunjukan dalam hal-hal khusus (individual),
dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara.

Berdasarkan pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat imbalan, yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Pokok Pajak

Berdasarkan berbagai pengertian pajak diatas, maka Mardiasmo (2006:1)

menyimpulkan unsur pokok pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran Rakyat kepada Negara

Yang berupa pemungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang

bukan (barang).
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2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta

pelaksanaanya.

3. Tanpa Jasa Timbal Balik atau Kontra Prestasi

Dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran

pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh

pemerintah.

4. Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2005:6) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Pajak yang berfungsi sebagai alat atau (sumber) dana untuk memasukkan

ke kas negara sebanyak-banyaknya yang nantiya akan dipergunakan untuk

membayar pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak yang berfungsi sebagi alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Selain dua fungsi pajak diatas, menurut Diana Sari (2013:40) pajak juga

memiliki fungsi lain yaitu:

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang

efektif dan efisien.

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiyai pembangunan
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sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong

royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada

masyarakat pembayar pajak.

2.1.4 Jenis Pajak

Pembagian pajak menurut Early Suandi (2005:38) dibagi menjadi tiga

kelompok:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dalam

arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatiakan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBm
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3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PBB, Bea Materai, PPn dan

PPnBm

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh:

 Pajak Daerah Tingkat I: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor

 Pajak Daerah Tingkat II: Pajak Pembangunan I, Pajak

Penerangan Jalan

2.1.5 Manfaat Uang Pajak

Menurut Diana Sari (2013:41) dapat diikhtisarkan manfaat uang pajak

adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan

biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak.

Pengeluaran rutin seperti, belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan,

dan sebagainya biayanya berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan

pengeluaran pembangunan bersumber dari Tabungan Pemerintah yaitu

Penerimaan Dalam Negeri dikurangi Pengeluaran Rutin. Tabungan

Pemerintah tersebut setiap tahun harus meningkat sesuai dengan

kebutuhan pembiayaan pembangunan. Penenerimaan Dalam Negeri terdiri

dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas sebagian

besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak.
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2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan

pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang

dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk

membiayaai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang

berpenghasilan rendah, seperti untuk sarana peribadatan, sarana

pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana perhubungan,

sarana pertahanan/ keamanan dan sebagainya. Peranan pajak sebagai alat

pemerataan pendapatan ini sangat penting untuk menegakkan keadilan

sosial, seperti tercantum dalam trilogi pembangunan.

3. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi

Bagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak Budgetair, apabila masih

ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran

negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai sebagai tabungan

pemerintah.

2.1.6 Teori Pemungutan Pajak

Menurut R. Santoso yang dikutip oleh Diana Sari (2013:75) ada beberapa

teori yang mendasari adanya pemungutan pajak yaitu:

1. Teori Asuransi

Negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala

kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta

bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya

dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi.

Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara.

Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan

perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing

warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta.
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Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi

pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada

kenyataanya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih

tinggi daripada orang kaya. Ada perlidungan jaminan sosial, kesehatan,

dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban

pajak.

Sedangkan menurut Diana Sari (2013:75), hukum pajak harus berdasarkan

keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, ada beberapa teori dasar,

yaitu:

1. Teori Asuransi

Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan

seperti terdapat dalam asuransi pertanggungan. Jadi, perlindungan yang

diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan

keamanan jiwa serta harta benda memerlukan suatu pembayaran dalam

bentuk pajak.

2. Teori Kepentingan

Sudah selayaknya apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk

kepentingan penduduk (termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta),

dibebankan kepada rakyat. Jadi beban pajak dipungut berdasarkan tingkat

kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3. Teori Daya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh

negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta,

sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut

dipikulkan kepada yang menikmatinya. Jadi pembebanan pajak harus sama

besarnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing.

4. Teori Bakti

Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara

mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya

kepada negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.
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5. Teori Daya Beli

Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik

terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan negara. Warga negara harus

membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya

besar berarti pendapatannya besar pula. Daya beli tersebut oleh negara

disebut pajak, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat

melalui pembangunan.

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2005:6) cara pemungutan pajak dapat dilakukan

berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel Riil

Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan nyata yang

diperoleh oleh Wajib Pajak untuk masa yang bersangkutan. Jadi

pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan setelah akhir tahun takwim

(periode) setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang

diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

2. Stelsel Fiktif

Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang

terutang untuk dikenakan kepada Wajub Pajak. Jadi pemungutan dapat

dilakukan pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat menggunakan

perbandingan data antara penerimaan/ pendapatan Wajib Pajak pada tahun

sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh

pada tahun sekarang.

3. Stelsel Campuran
Besarnya pajak dipungut pada awal tahun berdasarkan surat ketetapan

pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang perhitungan

awalnya berdasarkan stelsel fiktif (perkiraan). Untuk mengetahui besarnya

pajak yang sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan perhitungan

berdasarkan stelsel riil (nyata), sehingga ketetapan jumlah pajak yang
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terutang dapat dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak

yang sebenarnya. Dimulai tahun 1968 dengan UU No. 68 Tahun 1967.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2010) penghasilan

didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi

tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari

kontribusi penanaman modal.

Sedangkan menurut UU No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 4 (1),

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut Siti Resmi (2009:80) adalah

pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut

Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk

penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
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Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban

pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak

tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh

karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan

berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2009:81) subjek pajak penghasilan adalah suatu 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 dikelompokkkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi

2. Warisan yang belum dibagi

3. Subjek pajak badan, seperti PT, CV, Firma, Persekutuan, Perseroan

lainnya, BUMN, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis,

Lembaga, Dana Pensiun, Perkumpulan, dan Bentuk  Badan Usaha lainnya.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengelompokkan Subjek Pajak diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 36

tahun 2008. Subjek Pajak tersebut dibedakan menjadi:

A. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

 Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

 Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia.
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2. Subjek Pajak Badan

Badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia, kecuali unit

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

 Pembentukannya berdasarkan ketentuan peratuaran

perundang-undangan.

 Pembiyaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

 Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya

diperikasa oleh aparat pengawas fungsional negara.

3. Subjek Pajak Warisan

Warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan, menggantikan

yang berhak.

B. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

 Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

 Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak Badan

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia:

 Yang menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui

BUT di Indonesia.

 Yang dapat menerima/ memperoleh penghasilan dari

Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.2.4 Non Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk Subjek Pajak Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:
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1. Kantor perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakialan diplomatik dan konsulat atau pejabat-

pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-

sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar

jabatan atau pekerjanya tersebut serta negara bersangkutan

memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisai internasional dengan syarat Indonesia menjadi

anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau

kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain

memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal

dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana

dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan

lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi

internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana

dimaksud nomor 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Oyok Abuyamin (2010:24) yang menjadi objek pajak

penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri adalah penghasilan baik dari

Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang

menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah:

a. Penggatian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atu jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
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komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. Bunga termasuk pemium, diskonto, dan imbalan lain 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 penggunan harta;

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;

l. Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing;

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. Premi asuransi;

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak;

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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Sedangkan yang menjadi Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT, dan harta yang dimiliki atau

dikuasai.

2. Penghasilan Kantor Pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang-

barang atau pemberian jasa yang sejenis dengan yang dijalankan atau

dilakukan BUT di Indonesia.

3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau

diperoleh Kantor Pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT

dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

2.2.6 Non Objek Pajak Penghasilan

Menurut Diana Sari (2013:104) yang menjadi Non Objek Pajak adalah:

1. a. bantuan 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 di

akui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-

pihak yang bersangkutan;

2. Warisan;

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
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4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari

Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib

pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atu Wajib Pajak

yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuaransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi bea siswa;

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat:

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja ,aupun

pegawai;

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal

yang disetor;

8. Penghasilan dari modal yang ditanamakan oleh dana pensiun sebagaimana

dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan;

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

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

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan

kontrak investasi kolektif;

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
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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 Indonesia;

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

12. 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 prasaran kegiatan

pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu

paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan ; dan

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan diatur dalam pasal 17 UU PPh menurut Diana Sari

(2013:107) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
s.d Rp. 50.000.000
diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000
diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000
diatas Rp. 500.000.000

5%
15%
25%
30%

Penghasilan Berupa Dividen 10%
Tarif PPh 21 bagi WP yang tidak memiliki
NPWP

20% lebih tinggi dari yang
seharusnya
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Tarif PPh 23 bagi WP yang tidak memiliki
NPWP

100% lebih tinggi dari yang
seharusnya

Tabel 2.2
Tarif Bagi WajibPajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Pada tahun 2009 28%
Tahun 2010 dan selanjutnya 25%
PT yang 40% sahamnya
diperdagangkan di bursa efek

5% lebih rendah dari yang seharusnya

Peredaran bruto sampai dengan
Rp. 50.000.000.000

Pengurangan 50% dari yang seharusnya

2.3 Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Siti Resmi (2009:35) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara

melelui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Adapun tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain:

1. Kantor Pos

2. Bank Badan Usaha Milik Negara

3. Bank Badan Usaha Milik Daerah

4. Tempat pembayaran lainnya yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan,

misalnya Bank Swasta tertentu

Bank tempat pembayaran pajak di sebut juga dengan nama Bank Persepsi.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk membayar pajak

2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak
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2.4 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Menurut Waluyo (2005:41) pengertian Surat Ketetapan Pajak (SKP)

sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah surat ketetapan yang

meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Nihil.

Adapun jenis-jenis Surat Ketetapan pajak (SKP):

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan

pajak 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. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat

ketetapan pajak yang menetukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan atau koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya

terutang.

4. Surat Ketetapan Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Nihil (SKPN) surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah utang pajak yang terutang sama besarnya dngan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2.5 Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Siti Resmi (2009:59) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau

denda. Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;



25

2. Dari hasil penelitian terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai

akibat salah tulis dan atau salah hitung;

3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi

tidak membuat faktur pajak atau membu atau faktur pajak tetapi tidak tepat

waktu;

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang

tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:

a. Identitas pembeli; atau

b. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal

penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang

eceran;

6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa

penerbitan faktur pajak; atau

7. Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi dan telah diberikan

pengembalian Pajak Masukan.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Resmi (2009:44) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan

sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan

kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka Arab, satuan mata

uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Sedangkan menurut Diana Sari (2013:193) fungsi Surat Pemberitahuan

bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

dan untuk melaporkan tentang:
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1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau

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

Pajak atau Bagian Tahun Pajak

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak

3. Harta dan kewajiban

4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau

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

yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan

perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

2. Surat Pembeitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

Yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan

perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun

pajak.

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2009:311) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain

yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh

badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,

bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
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2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2009:311) Subjek Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

adalah wajib Pajak dalam negeri atau BUT yang menerima atau memperoleh

penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara

kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Subjek Pajak PPh Pasal 23 terdiri atas:

1. Badan pemerintah

2. Subjek Pajak badan dalam negeri

3. Penyelenggara kegiatan

4. Bentuk usaha tetap

5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk

oleh Kepala Kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23,

yaitu:

 Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan

pekerjaan bebas;

 Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan

pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.7.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di tunjukan oleh tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.3
Objek Pajak Penghasilan dan Sifatnya

No. Objek Pajak Sifat
1.  Dividen

 Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

 Royalti

Tidak
Final
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 Hadiah dan penghargaan yang telah dipotong PPh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

2.  Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi Final

3.  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta

Tidak
Final

4.  Imbalan sehubungan dengan:
a. Jasa teknik
b. Jasa manajemen
c. Jasa konstruksi
d. Jasa konsultan
e. Jasa lain yang ditetapkan Dirjen Pajak selain

jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

2.7.4 Non Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Beberapa jenis penhasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23

(bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun

2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubung dengansewa guna usaha

dengan hak opsi;

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat:

 Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

 Bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen,

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen palig rendah

25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan

Komanditer yang modalnya tidak tertabagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit

penyertaan kontrak investasi kolektif;
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5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggotanya;

6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jaasa

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan / atau

pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan

yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan; BUMN/ BUMD yang khusus

memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan

koperasi (UMKM) termasuk Perseroan Terbatas (PT) Permodalan

Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang

diberikan atas penyaluran pinjaman/ pembiayaan termasuk pembiyaan

syariah.

2.7.5 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Pasal 23 ayat (1) No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai

berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan

dengan jaminan pengembalian utang;

c. royalti;

d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) huruf e.

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

Pasal 4 ayat (2); dan

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
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dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21.

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

244/PMK.03/2008 tampak pada Tabel 2.4. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima

atau memperoleh penghasilan tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,

besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada

tarif sebenarnya.

Tabel 2.4
Jasa Lain sebagai Objek PPh Pasal 23

No. Jenis Jasa Tarif bagi WP
yang ber NPWP

Tarif bagi WP
yang tidak ber-
NPWP

1. Jasa penilai (appraisal); 2% dari jumlah
bruto tidak
termasuk PPN

4% dari jumlah
bruto tidak
termasuk PPN

2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan

atestasi laporan keuangan
4. Jasa perancang (design);
5. Jasa pengeboran (drilling) di

bidang penambangan minyak dan
gas bumi (migas), kecuali yang
dilakukan oleh Bentuk Usaha
Tetap (BUT);

6. Jasa penunjang di bidang
penambangan migas dan panas
bumi (dapat dilihat pada Tabel
2.5);

7. Jasa penambangan dan jasa
penunjang di bidang penambangan
selain migas (dapat dilihat pada
Tabel 2.6);

8. Jasa penunjang di bidang
penerbangan dan Bandar udara
(dapat dilihat pada Tabel 2.7);

9. Jasa penebangan hutan;
10. Jasa pengolahan limbah;

11. Jasa penyedia tenaga kerja
(outsourcing services);
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12. Jasa perantara dan/ atau keagenan;

13. Jasa di bidang perdangan surat-
surat berharga, kecuali yang
dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI
dan KPEI;

14. Jasa pengisian suara (dubbing)
dan/ atau sulih suara;

15. Jasa custodian/ penyimpanan/
penitipan, kecuali yang dilakukan
oleh KSEI;

16. Jasa mixing film;
17. Jasa sehubungan dengan software

komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan;

18. Jasa instalasi/ pemasangan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas,
AC, dan/ atau TV kabel, selain
yang dilakukan oleh Wajib Pajak
yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin
dan/ atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;

19. Jasa perawatan/ pemasangan/
pemeliharaan mesin, peralatan,
listrik, telepon, air, gas, AC, TV
kabel, alat transportasi/ kendaraan
dan/ atau bangunan, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang
ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin
dan/ sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;

20. Jasa maklon;
21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau

event organizer
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23. Jasa pengepakan
24. Jasa penyediaan tempat dan/ waktu

dalam media massa, media luar
ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi;

25. Jasa pembasmian hama;

26. Jasa kebersihan atau cleaning
service;

27. Jasa katering atau tata boga.
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

2.7.6 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 23

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal

23 menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2000 adalah sebagai

berikut:

1. Saat pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pada akhir bulan

dilakukan pembayaran atau pada akhir terutangnya penghasilan yang

bersangkutan.

2. Tata cara saat penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah:

a. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan

terutangnya pajak terjadi.

b. Jika dalam hal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari

libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya.

c. Penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos, atau Bank BUMN dan

BUMD atau Bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran.

d. Penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan

oleh Dirjen Pajak.

3. Tata cara saat pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Wajib

Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPM), paling lambat 20

hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan Surat Pemberitahun Tahunan

(SPT), paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
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