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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak

Sesuai terminologi, pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg” yang

berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. “Pa-ajeg” berarti pungutan teratur

terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan

kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut

hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada sat itu

(Soemardi Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi, 1980:2).

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, para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang

berbeda-beda mengenai Pajak namun demikian berbagai pengertian tersebut

mempunyai tujuan yang sama, untuk memudahkan orang dalam mengerti Pajak.

Berikut ini penulis sajaikan beberapa pengertian pajak menurut beberapa

ahli, diantaranya adalah :

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
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dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat

ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo

dan dikutip oleh Waluyo (2013; 2) dalam bukunnya Perpajakan Indonesia :

“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.”

Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M dan Brock Horace R :

“Tax is a diversion from the private sector to the government sector, not

as a result of violations of the law, but must be carried out, under the

terms defined in advance, without obtaining the benefits direetly and

proportionately, so that the government can carry out its duties to run the

government.”

Dari pengertian diatas dapat penulis terjemahkan bahwa Pajak adalah

suatu pengalihan 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 melksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan

pemerintahan.

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
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ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara

kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

(Waluyo, 2013:3) :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang

sifatnya dapat dipaksa.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

invesment.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Menurut Abuyamin (2012:14) bahwa setiap hukum baik hukum perdata

maupun publik ada ketentuan materiil dan ketentuan formilnya, demikian pula

dengan hukum pajak. Hal tersebut penting karena berdasarkan ketentuan tersebut

dapat diketahui materiil hukum pajak berserta peraturan-peraturan pelaksanaan

dan petunjuk-petunjuk dari hukum pajak tersebut.

1. Hukum Pajak Materiil, memuat tentang norma-norma yang menerangkan

tentang :

1) Subjek Pajak : Siapa yang harus dikenakan pajak atau pihak siapa yang

berhutang pajak.

2) Objek Pajak : Keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan

peristiwa-peristiwa yang harus dikenakan pajak.

3) Bagaimana Menghitungnya : Menyangkut dasar pengenaan pajak dan

tarif pajak.
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2. Hukum Pajak Formil, memuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk atau

cara-cara untuk menjalnakan hukum materiil tersebut menjadi kenyataan.

Misalnya, Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan (KUP).

2.1.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dasar hukum yang menjadi landasan  perpajakan terdapat pada Pasal 23

ayat (2) Undang undang dasar 45 yang telah diamandemen dalam amandemen

ketiga menjadi pasal 23A Undang-Undang Dasar 45. Dalam Undang-Undang

dasar 1945 Pasal 23A, berbunyi :

“Pajak dan pungutan lainyang bersifat memksa untuk kepentingan Negara

diatur dengan Undang-undang.”

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 23A Undang-Undang

Dasar 45 merupakan dasar hukum semua peraturan  perpajakan yang berlaku.

Peraturan mengenai perpajakan diatur pula pada Undang-Undang Perpajakn

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(KUP), dan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), serta Nomor

42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas barang mewah (PPN & PPn BM).

2.1.4 Fungsi Pajak

Sebagai mana telah diketahui ciri-ciri pada pengertian pajak dan berbagai

definisi pajak terlihat adanya dua fungsi pajak merunrut (Resmi, 2013:3), yaitu :

1. Sumber Keuangan Negara (Fungsi Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan. Sebagi sumber keuangan Negara, pemeritah
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berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti Pajak Restoran, Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Air Tanah, dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulerend)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi, serta mecapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penetapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1) Pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak

penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif

pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-

lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup

mewah).

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas pengalihan. Dimaksudkan agar pihak

yang memperoleh penghasilan tinggi tidak memberikan kontribusi

(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan

pendapatan.

3) Tarif pajak ekspor 0% (nol persen) dimaksudkan agar para pengusaha

terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat

memperbesar devisa negara.

4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyeraha barang hasil industri tertentu

seperti: industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain:

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan

kesehatan).
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2.1.5 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 Kesetaraan (Equality)

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. Asas Kepastian Hukum (Certaint)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu,

Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas Ketepatan Waktu (Convenience)

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. Asas Ekonomi (Economy)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin,

demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem dalam pemungutan pajak, menurut (Mardiasmo,

2011; 7-8), yaitu :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib

Pajak.

Ciri-cirinya :
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) 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.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

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 pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Stelsel Pemungutan Pajak

Menurut Oyok Abuyamin (2012; 17), tedapat tiga jenis stelsel dalam

pajak, yaitu:

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 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
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berdasarkan realisasi penghasilan. Kelemahannya Pemerintah baru

menerima pajak di akhir tahun.

2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 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 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. Di awal tahun, pemungutan pajak dihitung berdasarkan stelsel

anggapan. 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).

2.1.8 Pengelompokan Pajak

Menurut Suandy (2011:27), bahwa pajak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya
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1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak .

Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan aras Barang

Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu  pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Contoh ; Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, dan Pajak

Bumi dan Bangunan.

2.2 Pajak Pusat

Iuran wajib kepada Negara yang pemungutannya dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementrian Keuangan berdasarkan Undang-

Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan

Dirjen Pajak.

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).
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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.

2.2.3 Jenis Pajak Pusat

Jenis Pajak Pusat adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

4. Bea Materai.

2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh

DISPENDA atau DISYANJAK berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur/Walikota/Bupati.

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10)

tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
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bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota lainnya dengan

kiteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak buakan retribusi;

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang

bersangkutan dan mempunyai mobilisasi yang cukup rendah serta hanya

melayani masayarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang

bersangkutan;

3. Objek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak

pusat;

5. Potensinya memadai;

6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

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

Restribusi Daerah.

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

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan Daerah (Perda).

5. Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati.
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2.3.3 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.

2.4 Pajak Air Tanah

2.4.1 Pengertian Pajak Air Tanah dan Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air

tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan

tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah semula bernama

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak

provinsi. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,

PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan
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Pajak Air Tanah, dimana Pajak Air Permukaan dimasukan sebagai pajak provinsi

sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota (Marihot

Pahala Siahaan, 2010; 493).

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Tanah

Pemungutan Pajak Air Tanah di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar

hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak

yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Tanah pada suatu

kabupaten/kota adalah sebagaimana dibawah ini.

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

Retribusi Daerah.

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

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

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

Daerah.

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air

Tanah.

2.4.3 Objek dan Subjek Pajak Air Tanah

1. Objek Pajak Air Tanah

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010; 496), objek Pajak Air Tanah

adalah pengembalian dan atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang

terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pengambilan

dan atau pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air

tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam

keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.

Sesuai dengan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 3 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan objek

pajak adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
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2. Subjek Pajak Air Tanah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 4, bahwa yang dimaksud dengan subjek Pajak Air

Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau

pemanfaatan Air Tanah.

2.4.4 Bukan Objek Pajak Air Tanah

Pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun

2011 tentang Pajak Air Tanah disebutkan bahwa yang bukan merupakan objek

Pajak Air Tanah adalah :

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah

tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan

3. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sarana

pribadi, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan

penyelidika yang menimbulkan kerusakan atas sumber daya air dan

lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

2.4.5 Izin Pengambilan Air Tanah

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010; 497-498) dalam rangka

pengendalian pengambilan air dan atau pemanfaatan air tanah, pemerintah

kabupaten/kota dapat melakukan pengaturan dan pemberian izin bagi orang atau

badan yang akan mengambil atau memanfaatkan air tanah.

Peraturan daerah tentang izin pemanfaatan air tanah dapat menetapkan izin

pemanfaatan air tanah tidak diperlukan dalam hal pengambilan air dilakukan

untuk keperluan :

1. Air minum dan atau dasar rumah tangga
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2. Penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/ lembaga

pemerintahan atau swasta yang telah dapat pengakuan pemerintah dengan

memberikan laporan penelitian kepada gubernur

3. Rumah ibadah, panti asuhan, dan bangunan sosial

Izin pemanfaatan air tanah dapat dicabut apabila :

1. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu tertentu,

misal tiga bulan setelah izin dikeluarkan.

2. Kualitas air tidak memenuhi persyaratan

3. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam

surat izin

4. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menggangu

keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan

hidup

5. Atas dasar permintaan pemegang izin

2.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA). NPA

dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-fakor

sebagai berikut:

1. Jenis sumber air

2. Lokasi sumber air

3. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air

4. Volume air yang diambil dan atau dimanfataatkan

5. Kualitas air, dan

6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan

atau pemanfaatan air.

Pengguanaan faktor-faktor dia atas disesuaikan dengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten/kota yang menerapkan Pajak Air Tanah. Besarnya NPA

ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Cara menghitung nilai perolehan air

adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga

dasar air ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota dengan persetujuan



22

DPRD dan memperhatikan faktor-faktor di atas. Harga dasar air yang ditetapkan

oleh bupati/walikota dapat mengacu pada tarif air yang ditetapkan oleh

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Marihot Pahala Siahaan, 2010; 499).

Di dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 307 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah pasal 1 ayat (18), disebutkan bahwa NPA

didasarkan atas Harga Dasar Air (HDA) dan Vol.Progresif, dengan rumus :

Nilai Perolehan Air (NPA) = Harga Dasar Air (HDA) X Vol.Progresif

1. Harga Dasar Air (HDA)

Di dalam Peraturan Walikota Nomor 307 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Air Tanah pasal 1 ayat (19) Harga Dasar Air (HDA) adalah

harga air per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah atas pengambilan

dan/atau pemanfaatan air tanah. Selain itu sesuai dengan Peraturan Walikota

Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air

Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, besarnya HDA dihitung

dengan rumus :

Harga Dasar Air (HDA) = Faktor Nilai Air (FNA) X Harga Air Baku (HAB).

Berikut ini adalah 2 komponen yang dikelompokan dan masing-masing

memiliki indeks untuk menghitung besarnya Harga Dasar Air (HDA) sesuai

dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 yaitu :

1) Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai

Perolehan Air Tanah pasal 7 ayat (2) Nilai Indikasi yang diberikan

terhadap setiap unsur Komponen Sumber Daya Alam (KSDA)

ditetapkan sebagai berikut :

(1) Nilai unsur Zona Pengambilan Air ditetapkan sebagai berikut :

(1).Zona kritis 2.6

(2).Zona rawan 1.1

(3).Zona aman/ mata air 0.3

(2) Nilai unsur Kualitas Air Tanah ditetapkan sebagai berikut :

(1).Kelas satu 1.9

(2).Kelas dua 0.9
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(3).Kelas tiga dan empat 0.2

(3) Nilai unsur Sumber Alternatif ditetapkan sebagai berikut :

(1).PDAM 1.3

(2).Air Permukaan 0.6

(3).Tidak ada alternatif 0.1

(4) Nilai unsur Jenis Sumber Air ditetapkan sebagai berikut :

(1).Air tanah dalam/ mata air 0.8

(2).Air tanah dangkal 0.2

2) Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai

Perolehan Air Tanah pasal 8 ayat (3) Nilai Indikasi komponen

Kompensasi Pemulihan (KP) untuk masing-masing jenis pemanfaatan

dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan dengan

menggunakan tabel sebagai berikut :

(1) Jenis Pemanfaatan : Pemukiman, Perdagangan dan Jasa, Bahan

Penunjang Produksi, dan Bahan Produksi

(2) Volume Pemakaian : 0 - 500 ; 501 - 1500 ; 1501 - 3000 ;

3001 - 5000 ; 5000

Tabel 2.1
Jenis Pemanfaatan dan Pengelompokan Air

NO
JENIS
PEMANFAATAN

NILAI INDEKS KOMPENSANSI PEMULIHAN
PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF

1-
500

501-
1500

1501-
3000

3001-
5000

5000

1
Kawasan
Pemukiman

1.0 1.0 1.1 1.2 1.3

2 Perdagangan & Jasa 2.0 2.4 2.8 3.4 4.0

3
Bahan Penunjang
Produksi

3.0 3.6 4.2 5.1 6.0

4 Baha Produksi 15 21 30 42 60
Sumber : Peraturan walikota Nomor 107 Tahun 2011

3) Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai
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Perolehan Air Tanah pasal 9 Harga Air Baku (HAB) sebagai mana yang

dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c adalah :

(1) Untuk Air Tanah Dalam :

Rp.500,-/ (lima ratus rupiah per meter kubik)

(2) Untuk Air Tanah Dangkal :

Rp.400,-/	 (empat ratus rupiah)

(3) Untuk PDAM, BUMN dan BUMD :

Rp.125,-/	 (seratus duapuluh lima rupiah per meter kubik)

Namun pada tanggal 12 Februari 2014 Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung menetapkan kenaikan harga dasar air tanah 1000%, kecuali

untuk PDAM, BUMN dan BUMD tidak mengalami kenaikan. Mudah-

mudahan kenaikan target ini akan menaikan PAD air tanah, karena 10

(sepuluh) tahun tidak mengalami kenaikan. Berikut adalah Harga Air

Baku (HAB) yang sudah mengalami kenaikan :

1) Untuk Air Tanah Dalam :

Rp.5000,-/ (lima ribu rupiah per meter kubik)

2) Untuk Air Tanah Dangkal :

Rp.3500,-/	 (tiga ribu limaratus rupiah per meter kubik)

3) Untuk PDAM, BUMN dan BUMD :

Rp.125,-/	 (seratus duapuluh lima rupiah per meter kubik)

4) Menurut Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan

Air Tanah pasal 11 besarnya Faktor Nilai Air (FNA) dapat dihitung,

dengan rumus :

Faktor Nilai Air (FNA) = Faktor Sumber Daya Alam (F SDA) + Faktor

Kompensasi Pemulihan (F KP)

(1) Faktor Sumber Daya Alam (F SDA)

(FSDA = (persentase berdasarkan zonasi)   fSDA)

 zona kritis 40%; zona rawan, aman, mata air 60%
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(2) Faktor Kompensasi Pemulihan (F KP) adalah faktor yang

mendasari biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas

kerusakan lingkungan yang telah atau akan terjadi akibat

pengambilan air tanah.

(FKP = (persentase berdasarkan zonasi)  fKP)

 zona kritis 60%; zona rawan, aman, mata air 40%

Perhitungan tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) titik pengambilan air

saja, sedangkan apabila terdiri 2 (dua) atau lebih titik pengambilan maka harus

melihat kelompok indikasinya terlebih dahulu.

2.4.7 Tarif Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 7 disebutkan bahwa tarif pajak air tanah ditetapkan

sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif Pajak Air Tanah ini pun dapat berubah

sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, dengan syarat tarif

maximum 20%.

2.4.8 Cara Menghitung Pajak Air Tanah

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010; 500) besaran pokok Pajak Air

Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar

pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Air Tanah adalah sesuai

dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Tanah

2.4.9 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah

Pemungutan Pajak Air Tanah

1. Masa Pajak

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 307 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Air tanah pasal 1 ayat (22) , bahwa yang
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dimaksud dengan masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3

(tiga) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

2. Tahun Pajak

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 03 Tahun 2011 tentang

Pajak Air Tanah pasal 1 ayat (16), bahwa yang dimaksud dengan tahun

pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali

bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun

kalender.

3. Saat Terutang pajak

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 307 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Air tanah pasal 1 ayat (24). Pajak yang

terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa

pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak.

Saat terutang pajak air tanah adalah pada saat pengambilan air tanah, atau

diterbitkan SKPD (Marihot Pahala Siahaan, 2010; 501).

4. Wilayah Pungutan Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahnu 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 14 ayat (1), pajak yang terutang dipungut di

Daerah.

2.4.10 Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan Pajak Air Tanah

1. Pengukuhan

Wajib Pajak Air Tanah yang mengambil air tanah di wilayah

kabupaten/kota yang bersangkutan wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas

Pendapatan daerah kabupaten/kota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain

yang ditunjuk untuk mengelola pajak kabupaten/kota untuk dikukuhkan dan

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Yang dimaksud

dengan mendaftar adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib

pajak dan melaporkan kegiatannya. Pendaftaran dilakukan pada waktu yang
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sudah ditentukan. Surat keputusan pemukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota atau Kepala satuan Kerja Perangkat

daerah lain yang ditunjuk untuk itu tidak merupakan dasar untuk menentukan

mulai saat terutang Pajak Air Tanah, tetapi hanya merupakan saran

administrasi dan pengawasan bagi petugas yang ditunjuk. Apabila waji pajak

tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan maka

Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota akan menetapkan pengusaha

tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan

dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah (NPWPD), dan bukan untuk penetapan besarnya pajak terutang

(Marihot Pahala Siahaan, 2010; 501-502).

2. Pedaftaran dan Pendataan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 13 ayat (1), setiap orang dan/atau  Badan yang

telah mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah wajib mendaftarkan diri

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan

dokumen yang diperlukan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah

dokumen disampaikan kepada wajib pajak maka wajib pajak mengisi formulir

pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak.

Petugas pajak selanjutnya mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang

dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan

nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

2.4.11 Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Pemungutan pajak air tanah tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud

dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan

pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan

adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara

lain percetakan pormulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak,
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atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat

dikerja samakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya

pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2.4.12 Penetapan Pajak Air Tanah, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat

Tagihan Pajak Daerah

1. Penetapan Pajak Air Tanah

Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Air Tanah

yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD). Ketentuan ini menujukkan sistem pungutan Pajak Air Tanah

pada dasarnya merupakan self assesment, di mana wajib pajak diberikan

kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem

pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah atau petugas lainnya

yang ditunjuk, yang menjadi fiskus, bertugas haya mengawasi pelaksanaan

pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Walaupun demikian, pada beberapa daerah penetapan pajak tidak

diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala

daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh

bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan

Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD). Wajib pajak tetap memasukan

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tetapi tanpa perhitungan

pajak. Umumnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dimasukkan

bersama dengan pendapatan yang dilakukan oleh petugas Dinas

Pendapatan Daerah kabupaten/kota atau petugas lainnya yang ditunjuk

(Marihot Pahala Siahaan 2010; 504-505).

2. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Daerah

Menurut Marihot Pahala Siahaan 2010; 505-506 disebutkan bahwa ada

beberapa macam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak diantaranya

adalah :
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1) SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

2) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

3) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

4) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah)

5) SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)

6) SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

7) STPD (Suarat Tagihan Pajak Daerah)

8) SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)

2.4.13 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Air Tanah

1. Tata Cara Pembayaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 19 bahwa tata cara pembayaran pajak air

tanah adalah sebagai berikut :

1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran

pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya

pajak.

2) Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang

ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam

SKPD dan/atau STPD.

3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditetapkan

sebagai mana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan pajak

harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

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

dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Berdasarkan pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun

2011 tentang tata cara pembayaran pajak air tanah adalh :

1) Pembayaran pajak harus dibayar sekaligus atau lunas.

2) Walikota atas pemohon Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau



30

menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar.

3) Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan angsuran, serta

penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Walikota.

2. Penagihan pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 21 sampai dengan pasal 30 tentang tata cara

penagihan pajak air tanah ialah sebagai berikut :

 Pasal 21 :

1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam

STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan,

putusan banding dan putusan penijauan kembali.

2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat

peringatan atau surat lain yang sejenis.

3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya

mencantunkan :

a. Nama wajib pajak atau nama penanggung pajak

b. Besarnya utang pajak

c. Perintah untuk membayar

d. Saat pelunasan utang pajak

 Pasal 22 :

1) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 21 ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo

pembayaran.

2) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau

Penjabat yang ditunjuk.
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 Pasal 23 :

1) Dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam

waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat

peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus

dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

2) Walikota atau Penjabat yang ditunjuk, segera menerbitkan Surat

paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat

teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

 Pasal 24 :

1) Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka

waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal

pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Penjabat yang ditunjuk

segera menerbitkan sura perintah pelaksanaan penyitaan.

2) Pelaksanaan Surat Paksaan tidak dapat dilanjutkan dengan

penyitaan saebelum lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyitaan mengacu kepada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasal 25 :

1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang

mempunyai jumlah utang pajak paling kurang sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya

dalam melunasi utang pajak.

2) Pencegahan terhadap Wajib Pajak tidak mengakibatkan hapusnya

utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencegahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

4) Pencegahan dilakukan atas permintaan Walikota kepada Pejabat

yang berwenang sesuai peraturan perundangan.

5) Tata cara tentang Pencegahan mengacu kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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 Pasal 26

1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak

sebagaimana berikut :

a. tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat

belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan

kepada Wajib Pajak.

b. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,-

(seratus juta rupiah); dan

c. diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

2) Penyanderaan terhadap Wajib Pajak tidak mengakibatkan hapusnya

utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

3) Penyanderaan dilakukan atas permintaan Walikota kepada Pejabat

yang berwenang sesuai peraturan perundangan.

4) Tata cara tentang Penyanderaan mengacu kepada peraturan

perundangan yang berlaku.

 Pasal 27

Dalam hal setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan

surat perintah melaksanakan penyitaan Wajib Pajak belum melunasi

utang pajaknya, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera

mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor

Lelang Negara.

 Pasal 28

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan

tempat pelaksanaan lelang, Jurusita memberitahukan dengan segera

secara tertulis kepada Wajib Pajak.

 Pasal 29

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu

tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang

telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan

memperhatikan situasi dan kondisi tertentu.

 Pasal 30
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Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melakukan tata

cara pembayaran dan penagihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Walikota.

2.4.14 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan

atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 42 dan 43 yaitu :

 Pasal 42 :

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Walikota dapat

membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

 Pasal 43

Walikota dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,

denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan

perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

2.4.15 Keberatan dan Banding

1. Keberatan
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 34 sampai dengan pasal 39 tentang

keberatan adalah sebagai berikut :

 Pasal 34

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPD.

 Pasal 35

1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah

pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut

atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai

alasan-alasan yang jelas.

2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.

3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat

keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, Wajib

Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit

sejumlah yang sudah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan

akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.

 Pasal 36

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui

pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

 Pasal 37

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan

keberatan, Walikota wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-
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hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi,

pemotongan, atau pemungutan pajak.

 Pasal 38

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan

pelaksanaan penagihan maupun penyitaan pajak.

 Pasal 39

1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan

keputusan atas keberatan yang diajukan.

2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan secara tertulis.

3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya

jumlah pajak yang terutang.

4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, Wajib

Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak

tersebut.

2. Banding

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 40 sampai dengan pasal 41 tentang

keberatan adalah sebagai berikut :

 Pasal 40

1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang

ditetapkan oleh Walikota.

2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang
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jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,

dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal

penerbitan putusan banding.

 Pasal 41

1) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan.

2) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% (lima

puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan permohonan

keberatannya diterima, sanksi administrasi berupa denda sebesar

50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dikenakan.

4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100%

(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

2.4.16 Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 33 tentang pengurangan, keringanan dan

penghapusan pajak adalah sebagai berikut :
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1. Walikota atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,

keringanan atau penghapusan pajak.

2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau penghapusan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota.

2.4.17 Insentif Pemungutan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 50 tentang insentif pemungutan paja air tanah

adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak

dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.

2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

2.4.18 Kedaluarsa dan Penghapusan Piutang Pajak

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 307 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah pasal 34 tentang kedaluarsa dan

penghapsan piutang pajak adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluarasa setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan

daerah.

2. Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.
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3. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan piutang dihitung sejak

penyampaian Surat Paksa.

4. Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh wajib pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

5. Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari

permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

2.4.19 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 307 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah pasal 34 A, B, C, dan D dan tentang tata

cara penghapusan pajak adalah sebagai berikut :

 Pasal 34A

1. Walikota dapat menerbitkan keputusan Penghapusan pajak daerah atas

usul Kepala Dinas.

2. Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang

tidak dapat ditagih lagi karena:

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak

mempunyai harta warisan atau kekayaan;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan

perundangundangan di bidang perpajakan; atau

e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat

dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
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perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang

ditetapkan oleh Walikota.

3. Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak

dapat ditagih lagi karena:

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak

tidak dapat ditemukan;

b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat

dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya

perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang

ditetapkan oleh Walikota.

 Pasal 34B

1. Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak

dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2)

dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian

administrasi oleh Kepala Dinas dan hasilnya dituangkan dalam

laporan hasil penelitian.

2. Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang

bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak

yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh

Kepala Dinas.

 Pasal 34C

1. Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34B ayat (2), Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan

piutang pajak.
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2. Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada walikota dengan menyampaikan daftar

usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian

kepada Walikota.

3. Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit memuat:

a. Nomor Objek Pajak (NOP);

b. nama dan alamat wajib pajak;

c. alamat objek pajak;

d. jumlah piutang;

e. tahun pajak;

f. alasan penghapusan piutang.

 Pasal 34D

1. Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34C ayat (2), Walikota menerbitkan Keputusan mengenai

penghapusan piutang pajak.

2. Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan:

a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang

pajak; dan

b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

2.4.20 Penyidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 44 sampai dengan pasl 45 tentang peyidikan adalah

sebagai berikut :

 Pasal 44

1. Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan

oleh penyidik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi
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wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

Perpajakan Daerah.

2. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penyidik berwenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan/arau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
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hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi

Negara Republik Indonesia.

 Pasal 45

Penyidik yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan

dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka

meninggal dunia.

2.4.21 Ketentuan Khusus

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 46 sampai dengan pasl 49 tentang ketentuan khusus

adalah sebagai berikut :

 Pasal 46

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak

dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan

perundangundangan perpajakan daerah.

2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap

tenaga-tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk

memberi keterangan kepada pejabat lembaga negera atau instansi

Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang

keuangan daerah.
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4. Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada

pihakyang ditunjuk.

5. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana

atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara

Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis

untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib

Pajak yang ada padanya.

6. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan yang

diminta tersebut, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang

bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

 Pasal 47

1. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Walikota yang karena

kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

2. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Walikota yang dengan sengaja

tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebutkan tidak

dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah).

3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya

dilanggar.
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4. Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi

seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak

pidana pengaduan.

 Pasal 48

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

merupakan penerimaan negara.

 Pasal 49

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut setelah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau

berakhirnyaTahun Pajak yang bersangkutan.

2.4.22 Ketentuan Peralihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Tanah pasal 51 tentang ketentuan peralihan adalah sebagai

berikut :

 Pasal 51

1. Terhadap pajak yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum

berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Air

Tanah.

2. Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah

ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

3. Setiap Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang belum

memiliki ijin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah harus segera

melengkapi ijinnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan

Daerah ini ditetapkan.


