
    

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah : 

“ Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian 

itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperolah pengertian yang 

tepat dan pemahaman secara keseluruhan.” 

 Analisis menurut Harahap (2004:189), adalah : 

“Kegiatan berpikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu 

keseluruhan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil sehingga dapat 

mengenal tanda-tanda unit tersebut.” 

 

2.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak 

 Pemeriksaan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 angka 25, adalah : 

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”   

Dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 1 angka 1 yang 

dimaksud dengan pemeriksaan, adalah : 

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 



    

 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

 Dari kedua pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

pemeriksaan merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 Seorang pemeriksa pajak harus melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan 

berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Norma dan 

kaidah tersebut terdapat dalam Surat keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang 

isinya secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut : 

a. Tujuan Pemeriksaan. 

b. Ruang Lingkup Pemeriksaan. 

c. Jenis dan Jangka Waktu Pemeriksaan. 

d. Standar Pemeriksaan, yang meliputi : 

• Standar Umum Pemeriksaan, 

• Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, 

• Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan. 

e. Norma pemeriksaan yang mengatur tentang : 

• Kewajiban dan kewenangan pemeriksa, 

• Hak dan kewajiban Wajib Pajak. 

f. Peminjaman Dokumen. 

g. Penolakan Pemeriksaan. 

 Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk instansi 

pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak yang 

dilakukan dengan menerapkan pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang 

sederhana yang sesuai dengan ruang lingkup pemeriksa baik dilakukan di kantor 

maupun di lapangan yang dinamakan pemeriksaan sederhana. 

 



    

 

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan Pajak 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 2, yaitu : 

1. Tujuan pemeriksaan adalah untuk : 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib 

Pajak, dan 

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan 

dalam hal Wajib Pajak : 

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; 

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; 

c. tidak rnenyampaikan atau menyampaikan Surat Pernberitahuan tetapi 

melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; 

d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, 

atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau 

e. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi 

berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan 

adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi pemeriksaaan yang 

dilakukan dalam rangka : 

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; 

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

d. Wajib Pajak mengajukan keneratan; 

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan 

Neto; 



    

 

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; 

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 

j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu 

kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 

dan/aatau 

k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda. 

 

2.2.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 3, Ruang Lingkup 

Pemeriksaan terdiri dari : 

a. Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis 

pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak 

atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. 

b. Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang 

berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. 

 

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-10/PJ.7/2004 tentang 

Kebijakan Pemeriksaan Pajak, Ruang Lingkup Pemeriksaan terdiri dari : 

1. Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, 

beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-

tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi :  

a. Pemeriksaan Lengkap (PL)  

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)  



    

 

2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di KPP atau KP4 

(tertentu) Direktorat Jenderal Pajak atas satu jenis pajak dalam tahun 

berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya 

dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).  

 

 

2.2.3 Jenis dan Jangka Waktu Pemeriksaan 

2.2.3.1 Jenis Pemeriksaan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,jenis pemeriksaan terdiri 

dari : 

1. Pemeriksaan Lapangan, adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat 

kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekarjaan bebas, tempat tinggal Wajib 

Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

2. pemeriksaan Kantor, adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-10/PJ.7/2004 tentang 

Kebijakan Pemeriksaan Pajak, jenis pemeriksaan terdiri dari : 

1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan 

terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban 

perpajakannya.  

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan.  

3. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak 

sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan kemungkinan terjadinya 

penyimpangan pajak atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk 

memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu dalam rangka 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk karena 

permintaan Wajib Pajak.  



    

 

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk 

mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak 

pidana di bidang perpajakan.  

 

 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-176/PJ/2006 tentang  

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, jenis pemeriksaan terdiri dari : 

1. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di 

tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi satu, 

beberapa, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 

sebelumnya; 

2. Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa 

atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 

sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik 

pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam 

rangka mencapai tujuan pemeriksaan; 

3. Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, 

beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-

tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik 

pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai 

tujuan pemeriksaan; 

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan 

bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang 

perpajakan; 

5. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap 

Wajib Pajak untuk jenis dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada 

pemeriksaan pajak sebelumnya. 

 

 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-173/PJ/2006 tentang  

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor, jenis pemeriksaan terdiri dari : 



    

 

1. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak 

di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi satu jenis Pajak 

tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat 

dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan 

dengan Korespondensi. 

2. Pemeriksaan Sederhana Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan 

mengirimkan surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk datang ke Kantor 

Direktorat Jenderal Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan 

dokumen-dokumen. 

3. Pemeriksaan dengan Korespondensi adalah pemeriksaan yang dilakukan 

dengan surat-menyurat secara tertulis antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak 

melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan tidak 

ada kontak langsung dengan Wajib Pajak. 

 

2.2.3.2 Jangka Waktu Pemeriksaan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 5 adalah sebagai 

berikut : 

1. Jangka Waktu Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan : 

a. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang 

dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan 

dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil 

Pemeriksaan. 

b. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) 

bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai 

dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

c. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang 

terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang 



    

 

berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan 

pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, 

Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 

(dua) tahun. 

2. Jangka Waktu Pemeriksaan untuk tujuan lain : 

a. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 

hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 ( empat belas) hari 

yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan 

dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil 

Pemeriksaan. 

b. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

bula dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang 

dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal 

Laporan Hasil Pemeriksaan.  

• Dalam hal pemeriksaannya terkait dengan penghapusan NPWP, jangka 

waktu Pemeriksaan di atas harus memperhatikan jangka waktu 

penyelesaian permohonan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang KUP. 

• Dalam hal pemeriksaannya terkait dengan pengukuhan atau pencabutan 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, jangka waktu Pemeriksaan di atas 

memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan 

pengukuhan Pengusaha Kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (9) Undang-Undang KUP. 

 

 Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-10/PJ.7/2004 tentang 

Kebijakan Pemeriksaan Pajak, Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan Lengkap (PL), 

PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak 

saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak 

dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan;  



    

 

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), 

PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak 

saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak 

dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan;  

c. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), 

PSK harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung 

sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak 

dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu;  

d. Apabila terdapat transaksi transfer pricing, jangka waktu pemeriksaan 

dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.  

 

 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-176/PJ/2006 tentang  

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, Jangka Waktu Pemeriksaan adalah 

jangka waktu yang diberikan kepada Tim Pemeriksa untuk menyelesaikan 

kegiatan pemeriksaan lapangan yang dihitung mulai dari tanggal Surat 

Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak sampai dengan 

tanggal Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut : 

a. Jangka waktu pemeriksaan untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah 

3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan; 

b. Jangka waktu pemeriksaan untuk Pemeriksaan Lengkap adalah 4 (empat) 

bulan dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan; 

c. Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan grup 

atau ditemukan adanya transaksi derivatif atau terdapat indikasi transer 

pricing, jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi lebih dari 8 

(delapan) bulan, kecuali atas pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan 

Lebih Bayar; 

d. Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan dilakukan atas Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang 

disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Kegiatan Tertentu dengan 

risiko rendah, jangka waktu pemeriksaannya adalah 1 (satu) bulan dan 

dapat diperpanjang selama 3 (tiga) minggu; 



    

 

e. Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan dilakukan atas Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang 

disampaikan oleh PKP kegiatan tertentu dengan risiko menengah, jangka 

waktu pemeriksaannya adalah 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang 

selama 6 (enam) minggu; 

f. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap dilakukan atas Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan 

oleh PKP dengan risiko tinggi, jangka waktu pemeriksaannya adalah 4 

(empat) bulan dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan. 

 

 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-173/PJ/2006 tentang  

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor, Jangka Waktu Pemeriksaan adalah 

jangka waktu yang diberikan kepada Tim Pemeriksa untuk menyelesaikan 

kegiatan pemeriksaan kantor yang dihitung mulai dari tanggal Surat Panggilan 

atau Surat Permintaan Keterangan dalam rangka Pemeriksaan dengan 

Korespondensi dikirimkan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan 

Pemeriksaan Pajak adalah sebagi berikut : 

a. Pemeriksaan Kantor dilaksanakan pada jam atau hari kerja dengan jangka 

waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan. 

b. Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Kantor dilakukan atas Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang 

disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kegiatan tertentu, jangka 

waktu pemeriksaannya adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 

selama 3 (tiga) minggu. 

c. Apabila dipandang perlu, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dapat 

dilanjutkan diluar jam atau hari kerja. 

 

2.2.4 Standar Pemeriksaan 

 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,, Pasal 6 : 



    

 

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan. 

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar 

umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil 

Pemeriksaan. 

 

2.2.4.1 Standar Umum Pemeriksaan 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,, Pasal 7 : 

(1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan 

berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya. 

(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang : 

 a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta 

memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan 

ketrampilannya secara cermat dan seksama; 

b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa 

mengutamakan kepentingan negara; dan 

c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. 

(3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak 

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 

 

2.2.4.2 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 8 dan Pasal 9, 

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu : 

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai 

dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama; 



    

 

 b. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang 

diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, 

permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya 

berkenaan dengan Pemeriksaan; 

 c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 

 d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 

seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim; 

 e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 

seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan 

Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), baik yang 

berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di 

luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur jenderal Pajak 

sebagai tenaga ahli seperti peterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi 

informasi, dan pengacara; 

 f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim 

pemeriksa dari instansi lain; 

 g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, 

atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; 

 h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja; 

 i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja 

Pemeriksaan; 

 j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat 

ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak. 

 

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan 



    

 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

• Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi 

sebagai : 

1) Bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan Pemeriksaan; 

2) Bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan 

Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan; 

3) Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 

4) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding 

yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 

5) Referensi untuk Pemeriksaan berikutnya. 

• Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai : 

1) Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 

2) Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 

3) Pengujian yang telah dilakukan; dan 

4) Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan 

Pemeriksaan.   

  

2.2.4.3 Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 10 : 

 Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang 

disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu : 

a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang 

lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, 

memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang 

ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan 

perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait 

dengan Pemeriksaan. 



    

 

b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan antara lain mengenai :  

1) Penugasan Pemeriksaan; 

2) Identitas Wajib Pajak; 

3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;  

4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;  

5) Data/informasi yang tersedia;  

6) Buku dan dokumen yang dipinjam;  

7) Materi yang diperiksa; 

8) Uraian hasil Pemeriksaan; 

9) Ikhtisar hasil Pemeriksaan; 

10) Penghitungan pajak terutang; 

11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. 

 

2.2.5 Norma Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang 

berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak, dan Wajib Pajak. Hal ini 

tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. 

 

2.2.5.1  Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang tercantum pada Pasal 11 dan Pasal 12 : 

 

Pasal 11 

(1)  Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa 

Pajak wajib : 

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 



    

 

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan; 

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim 

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak; 

f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan 

Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; 

g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan; 

h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari 

Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil 

Pemeriksaan; dan 

i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemeriksaan. 

(2)  Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak 

wajib : 

a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan; 

b. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang 

akan diperiksa; 

c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim 

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

d. memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

e. melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak 

hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan; 



    

 

f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-

tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan; 

g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari 

Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil 

Pemeriksaan; dan 

h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemeriksaan. 

 

Pasal 12 

(1)  Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa 

Pajak berwenang : 

a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas 

Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau 

tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk 

menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang 

dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan 

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan, antara lain berupa :  



    

 

1)  menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak 

apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik 

memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 

2)  memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka 

barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 

3)  menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan 

Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat 

banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal 

Pajak; 

e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak; 

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan     

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga 

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui 

kepala unit pelaksana Pemeriksaan. 

(2)  Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak 

berwenang : 

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal 

Pajak dengan menggunakan surat panggilan; 

b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data 

yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan 

yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau 

objek yang terutang pajak; 

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 

e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik 

melalui Wajib Pajak; dan 



    

 

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga 

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui 

kepala unit pelaksana Pemeriksaan. 

 

2.2.5.2  Hak dan Kewajiban Wajib Pajak  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang tercantum pada Pasal 13 dan Pasal 14 : 

 

Pasal 13 

(1)  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak 

berhak : 

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda 

Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan 

secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan; 

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan 

tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas 

apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 

f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan; 

g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim 

Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak 

dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 

dan 

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan 

oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner 

Pemeriksaan. 



    

 

(2)  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak 

berhak: 

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda 

Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan 

tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas 

apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian; 

d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 

e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan; 

f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim 

Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak 

dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 

dan 

g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan 

oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner 

Pemeriksaan. 

 

Pasal 14 

(1)  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak 

wajib : 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain 

yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data 

yang dikelola secara elektronik; 



    

 

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau 

ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut 

diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, 

dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan 

yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau 

objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa 

Pajak; 

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :  

1)  menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak 

apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik 

memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 

2)  memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka 

barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 

3)  menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan 

Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat 

banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal 

Pajak. 

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan 

Hasil Pemeriksaan; dan 

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

(2)  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib : 

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan; 

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain 

termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan 

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas 

Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 



    

 

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan 

Hasil Pemeriksaan; 

e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan 

Publik; dan 

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

 

2.2.6 Peminjaman Dokumen 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang tercantum pada Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 

17 : 

 

Pasal 15 

(1)  Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan : 

a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik 

serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada 

saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada 

saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman. 

b. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 

elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum 

diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan 

peminjaman. 

c. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik 

serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib 

diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak 

surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan 

kepada Wajib Pajak. 

(2)  Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor : 

a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik 

serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus 

dicantumkan pada surat panggilan. 



    

 

b. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik 

serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib 

dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan 

Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman. 

c. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 

elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan 

pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud 

pada huruf b, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman. 

d. Buku, catatam, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik 

serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib 

diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak 

surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat 

permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak. 

(3)  Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 

elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) 

bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d 

belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara 

tertulis paling banyak 2 (dua) kali. 

 

Pasal 16 

(1)  Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 

secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak 

harus membuat bukti peminjaman. 

(2)  Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi 

dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa 

harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola 

secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai 

dengan aslinya. 

(3)  Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (1) huruf c atau  ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan 

peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b atau 



    

 

ayat (2) huruf c tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak 

harus membuat berita acara mengenai hal tersebut. 

(4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 

elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiannya, Wajib Pajak 

dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat 

dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus. 

 

Pasal 17 

(1)  Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak 

memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak 

tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena 

pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

(2)  Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib 

Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya 

penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

 

2.2.7 Penolakan Pemeriksaan 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang tercantum pada Pasal 18 : 

 

Pasal 18 

(1)  Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP 

sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus 

menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 



    

 

(2)  Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan 

penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa 

Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani 

oleh Pemeriksa Pajak. 

(3)  Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam 

rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak 

dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak. 

(4) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada 

ditempat, maka : 

a. Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat 

dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas 

untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya 

Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya; 

b. untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan 

penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan; 

c. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan 

penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap 

tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih 

dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 

mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan; 

d. dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu 

kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus 

menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran 

Pemeriksaan; 

e. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat 

pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf d, Pemeriksa Pajak membuat berita acara 

penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani 

oleh Pemeriksa Pajak. 



    

 

(5) Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan 

membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf d, atau berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  huruf e, dapat dijadikan dasar untuk 

penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan. 

 

2.2.8      Tahap-tahap Pemeriksaan Pajak 

2.2.8.1 Pelaksana Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan Kantor dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung 

dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. 

Tim Pemeriksa Pajak dapat terdiri dari seorang ketua kelompok, seorang ketua 

tim, dan seorang atau lebih anggota. 

Apabila karena sesuatu hal Susunan Tim Pemeriksa Pajak perlu diubah, 

Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak tidak perlu memperbaharui Surat 

Perintah Pemeriksaan Pajak tetapi harus menerbitkan Surat Tugas. 

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak harus 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. persiapan pemeriksaan; 

b. pelaksanaan pemeriksaan; 

c. pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan; dan 

d. penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak. 

 

2.2.8.1.1 Persiapan Pemeriksaan 

1. Maksud dan Tujuan 

Persiapan pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa 

pajak sebelum pemeriksa tersebut melaksanakan pemeriksaan lapangan atau 

pemeriksaan kantor. 



    

 

Maksud dan tujuan melakukan persiapan pemeriksaan adalah agar 

pemeriksa memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak untuk keperluan 

penyusunan program pemeriksaan yang sesuai untuk memeriksa Wajib Pajak 

yang bersangkutan. 

 

2. Memperoleh Gambaran Umum 

Setelah pemeriksa menerima SPP, LP2, berkas Wajib Pajak, berkas data 

dan berkas KKP (bila ada), maka pemeriksa mempelajari dokumen dalam berkas 

tersebut, sehingga memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan Wajib Pajak 

antara lain : Mengenai kegiatan usaha, kewajiban pajak-pajak, organisasi dan 

administrasi perusahaan, direksi, perubahan, status dan sebagainya. 

 

3. Analisa SPT 

Setelah memperoleh gambaran umum tentang Wajib Pajak maka 

selanjutnya pemeriksa memusatkan perhatiannya pada SPT. Angka-angka SPT, 

Daftar Rugi Laba dan lain-lain yang merupakan bahan dasar pemeriksaan 

hendaknya dianalisis, diperbandingkan dan dipahami isinya dengan sebaik-

baiknya antara lain dengan membuat daftar neraca dan daftar rugi laba 

komparatif. 

Pembuatan daftar neraca dan daftar rugi laba komparatif ini sekurang-

kurangnya dibuat untuk tahun pajak yang diperiksa dan tahun pajak sebelumnya, 

kecuali untuk pemeriksaan khusus yang pada umumnya memerlukan analisis 

yang lebih luas. Analisis SPT tersebut hendaknya dituangkan dalam kertas kerja 

Pemeriksaan. 

 

4. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, pemeriksa akan menemukan 

masalah-masalah yang memerlukan perhatian dan pendalaman pada dasarnya 

merupakan masalah yang akan didalami pemeriksaannya. Selain itu butir 7 LP2 

yang bersangkutan, yaitu mengenai masalah-masalah yang menyebabkan SPT 

tersebut terpilih untuk diperiksa, perlu diperhatikan.  



    

 

Identifikasi masalah yang merupakan pokok permasalahan yang dihadapi 

dalam pemeriksaan perlu dilaksanakan, karena hal tersebut akan memberikan 

petunjuk kepada pemeriksa agar mengonsentrasikan pemeriksaannya minimal 

kepada masalah-masalah tersebut, yang sekaligus akan digunakannya untuk 

menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan.  

Penentuan ruang lingkup pemeriksaan tersebut juga akan sangat 

bermanfaat apabila di kemudian hari diketemukan data lain yang tidak diketahui 

oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan dilakukan. Identifikasi masalah tersebut 

agar dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 

 

5. Penilaian Pengendalian Intern (Internal Control) 

Dalam mengadakan pemeriksaan kadang-kadang oleh pemeriksa perlu 

diadakan penilaian terhadap sistem pengendalian intern perusahaan, karena dari 

sistem pengendalian intern perusahaan dapat diketahui kelemahan dalam 

pelaksanaan manajemen perusahaan. 

Pelaksanaan penilaian atas sistem pengendalian intern perusahaan, tidak 

perlu dilakukan seperti pada Kantor Akuntan Publik, yang dalam rangka 

menentukan ruang lingkup pemeriksaan melakukan pengujian secara mendalam 

di lapangan. Khususnya apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan 

untuk pertama kali, gambaran atau informasi mengenai sistem pengendalian 

perusahaan sangat langka. 

Oleh karena itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPT dalam 

berkas, maka pemeriksa harus mencoba memperoleh gambaran tentang sistem 

pengendalian intern perusahaan. Apabila terhadap Wajib Pajak telah dilakukan 

pemeriksaan untuk beberapa kali, maka dari informasi dalam berkas Wajib Pajak 

pada umumnya akan dapat diketahui hal-hal yang berkenaan dengan sistem 

pengendalian intern perusahaan. Dalam melakukan pemeriksaan lapangan, 

pemeriksa agar melakukan penilaian mengenai sistem pengendalian intern yang 

hasilnya dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 

 

 



    

 

6. Program Pemeriksaan 

Program pemeriksaan memuat prosedur dan tehnik pemeriksaan yang 

akan dilakukan. Prosedur dan teknik pemeriksaan di sini terbatas pada hal-hal 

yang ada kaitannya dengan identifikasi masalah yang telah ditentukan, sehingga 

isi program pemeriksaan diharapkan tidak terlalu panjang. Program pemeriksaan 

tidak perlu dilakukan seperti di Kantor Akuntan Publik yang biasanya dibuat 

lengkap. Program pemeriksaan pajak cukup memuat prosedur dan teknik 

pemeriksaan untuk tiap-tiap masalah yang akan diperiksa saja. Walaupun 

prosedur dan teknik pemeriksaan yang dicantumkan dalam program 

pemeriksaan sangat terbatas, seorang pemeriksa pajak harus menguasai prosedur 

dan tehnik pemeriksaan yang lengkap, baik dengan metode langsung maupun 

metode tidak langsung. 

Teknik pemeriksaan dapat dipelajari dari buku-buku Teknik Pemeriksaan 

Pajak yang pernah disampaikan pada Latihan Teknik Pemeriksaan Pajak (LTPP) 

di Jakarta dan di masing-masing Kanwil. Program pemeriksaan tersebut agar 

dituangkan dalam KKP. 

 

7. Penyediaan Sarana Pemeriksaan 

Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan pajak, maka sebelum 

melakukan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor, harus tersedia sarana 

pemeriksaan sebagai berikut : 

(1) Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, 

(2) Formulir Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPP), 

(3) Formulir Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak (kepada KIP, bila 

pemeriksaan dilakukan oleh Kanwil/Kantor Pusat), 

(4) Formulir Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak (kepada WP), 

(5) Formulir Surat Pernyataan tentang Penolakan Pemeriksaan, 

(6) Formulir Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, 

(7) Formulir Permintaan Keterangan dalam rangka Pemeriksaan di bidang 

Perpajakan (kepada WP), 

(8) Formulir Permintaan Keterangan (kepada pihak ketiga), 



    

 

(9) Formulir Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan 

Pajak, 

(10) Formulir Penyegelan, 

(11) Formulir Berita Acara Penyegelan, 

(12) Formulir Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku dan Dokumen, 

(13) Formulir KKP dan LP, 

(14) Formulir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, 

(15) Formulir Surat Pernyataan mengenai Hasil Pemeriksaan, 

(16) Formulir Surat Pernyataan mengenai Persetujuan Hasil Pemeriksaan. 

 

8. Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak 

Pemeriksa dapat memberitahukan tentang akan dilakukannya 

pemeriksaaan kepada Wajib Pajak. Penyampaian Pemberitahuan tersebut dapat 

dilakukan sebelum atau pada saat pemeriksaan dilaksanakan. 

Penentuan saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada 

Wajib Pajak tergantung pada tingkat urgensinya yang ditentukan berdasarkan 

keadaan. Khusus pada Wajib Pajak-Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya 

tinggi, seperti perusahaan-perusahaan go publik, maka Surat Pemberitahuan 

Pemeriksaan ini sebaiknya disampaikan sebelum pemeriksaan dilakukan. 

 

9. Orientasi Wilayah 

Sebelum melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak petugas 

pemeriksa lapangan sebaiknya melakukan orientasi wilayah untuk mendapat 

gambaran yang lebih jelas tentang keadaan lokasi dan usaha Wajib Pajak, dan 

atau memperoleh informasi dari pihak ketiga.Hasil orientasi wilayah kemudian 

dituangkan dalam KKP. 

 

2.2.8.1.2 Pelaksanaan Pemeriksaan 

1. Urutan Pelaksanaan Pemeriksaan 

Pelaksanaan pemeriksaan dimulai pada saat pemeriksa memperlihatkan 

Tanda Pengenal dan menyerahkan tindasan SPP kepada Wajib Pajak atau wakil 



    

 

atau kuasanya, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara, 

melakukan proses pemeriksaan pos-pos Rugi-Laba, Neraca dan bukti-bukti 

pendukungnya, dan diakhiri dengan akan dibuatnya konsep Laporan Pemeriksaan 

Pajak. 

 

2. Memperlihatkan Tanda Pengenal dan menyerahkan Tindasan SPP 

Sebelum pemeriksa kantor atau pemeriksa lapangan memulai tugas 

pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut pertama-tama harus memperlihatkan 

Tanda Pengenal dan menyerahkan tindasan SPP kepada Wajib Pajak. Maksud 

memperlihatkan Tanda Pengenal dan penyerahan tindasan SPP itu adalah agar 

Wajib Pajak memperoleh kepastian bahwa petugas tersebut adalah pemeriksa 

yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan serta agar Wajib Pajak 

mengetahui maksud dan tujuan pemeriksaan. 

 

3. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan 

Langkah berikutnya dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan 

itu dilakukan. Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk diperiksa, maka Wajib Pajak 

atau kuasa atau wakilnya harus diminta untuk menanda tangani Surat Pernyataan 

Penolakan Pemeriksaan. 

 

4. Wawancara 

Setelah memperlihatkan Tanda Pengenal dan tindasan SPP, maka 

pemeriksa kemudian mengadakan wawancara dengan Wajib Pajak. Pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan harus dipersiapkan terlebih dahulu agar terarah, 

efisien dan efektif.  

Dengan melakukan wawancara ini diharapkan diperoleh informasi baru 

atau tambahan yang akan dapat menunjang pelaksanaan pemeriksaan, yang 

mungkin dapat menjaring obyek pajak yang sebelumnya tidak termasuk dalam 

penentuan identifikasi masalah. Hasil Wawancara direkam dalam catatan yang 

baik serta jelas dan dituangkan dalam KKP. 

 



    

 

5. Proses Pemeriksaan Pos Rugi-Laba, Neraca dan Bukti-bukti Pendukung 

Kegiatan utama suatu pemeriksaan berada pada tahapan ini. Pemeriksaan 

tidak dilakukan terhadap semua pos rugi laba dan neraca serta semua bukti 

pendukungnya, melainkan dibatasi pada pos-pos tertentu yang mempunyai kaitan 

dengan identifikasi masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila dalam 

pelaksanaan pemeriksaan terdapat perkembangan yang menunjukkan indikasi 

adanya koreksi fiskal di luar identifikasi masalah yang telah ditentukan, maka 

pemeriksaan dapat diperluas sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kewenangan 

pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang 

tercantum pada Pasal 12.  

Teknik-teknik pemeriksaan yang dilakukan, pertama-tama adalah teknik 

pemeriksaan metode langsung. Dalam hal prosedur pemeriksaan dengan metode 

langsung ini tidak dapat atau tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, maka 

selanjutnya digunakan prosedur pemeriksaan dengan metode tidak langsung. 

Prosedur pemeriksaan metoda tidak langsung tersebut dapat diterapkan terhadap 

Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan dalam SPT-nya. 

Dalam hal pemeriksaan menggunakan lebih dari satu prosedur 

pemeriksaan, yaitu prosedur pemeriksaan metode langsung dan metode tidak 

langsung, maka pengambilan kesimpulan atas hasil pemeriksaan kedua metoda 

tersebut perlu dipertimbangkan dengan seksama.  

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tahapan ini, diharapkan pemeriksa 

menemukan koreksi fiskal yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan yang 

berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang 

berlaku. 

Untuk menyakinkan pemeriksa akan hal tersebut, maka koreksi tersebut 

perlu diuji kebenarannya dengan membicarakannya dengan Wajib Pajak, dengan 

memperhatikan : 

(1) Berbagai faktor perbandingan, 

(2) Nilai absolut dari penyimpangan, 

(3)  Sifat dari penyimpangan, 



    

 

(4)  Bukti/petunjuk adanya penyimpangan, 

(5)  Pengaruh penyimpangan, 

(6)  Hubungan dengan permasalahan lainnya. 

Pertemuan dengan Wajib Pajak untuk keperluan tersebut biasanya terjadi 

lebih dari satu kali. Pada pertemuan tersebut pemeriksa harus mengusahakan 

untuk menyakinkan Wajib Pajak mengenai koreksi-koreksi fiskal tersebut. Wajib 

Pajak pada tahapan ini pada umumnya diwakili oleh Bagian Pembukuan atau 

kuasanya (Konsulen Pajak, Akuntan Publiknya) atau kuasa lainnya. Semua 

koreksi yang berbeda antara hasil pemeriksaan dan SPT dituangkan dalam KKP 

secara jelas dan terinci. 

 

6. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 

Bila dari hasil pemeriksaan diketemukan koreksi fiskal yang berbeda 

dengan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT, maka koreksi-koreksi 

tersebut agar diberitahukan kepada Wajib Pajak.  

Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara 

resmi pada pertemuan dengan Wajib Pajak. Di dalam pertemuan tersebut Wajib 

Pajak (apabila diwakili) hendaknya diwakili oleh pimpinan yang berwenang 

dalam mengambil keputusan yang menentukan mengenai masalah perpajakan. 

Dalam pertemuan itu oleh pemeriksa dapat diberikan tambahan penjelasan secara 

lisan. Dalam hal Wajib Pajak setelah diberi penjelasan secukupnya tidak 

menyetujui koreksi yang dibuat pemeriksa, maka kepada Wajib Pajak diberikan 

waktu sekedarnya untuk memberikan bukti sanggahan atas koreksi tersebut. 

Dalam pertemuan terakhir dengan Wajib Pajak (Pertemuan Penutup) atas 

koreksi hasil pemeriksaan yang disetujui Wajib Pajak, dibuatkan Surat Pernyataan 

Persetujuan untuk ditanda tangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Tenggang waktu yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memberikan 

bukti sanggahan atas koreksi fiskal tidak dihitung sebagai jam kerja pemeriksaan. 

 

 

 



    

 

2.2.8.1.3 Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

Kertas Kerja Pemeriksaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 

1 angka 14 adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa 

Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau 

bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil 

sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan. 

Atas setiap prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang 

dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil 

sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukan dalam pemeriksaan yang 

dilaksanakan, harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. 

Dalam setiap pemeriksaan, pemeriksa agar membuat Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP). KKP merupakan catatan-catatan yang dibuat dan bukti/data 

yang dikumpulkan sejak saat persiapan pemeriksaan sampai selesainya 

pelaksanaan pemeriksaan, yang disusun secara sistematis berupa rekaman atas 

kejadian, hasil analisis data atau gambaran yang diperoleh pemeriksa dalam 

pelaksanaan tugasnya.  

Tujuan utama dari penyusunan KKP ini adalah sebagai sarana pertanggung 

jawaban pemeriksa atas pelaksanaan pemeriksaan dan sebagai bahan pendukung 

atas koreksi fiskal yang dilakukan. Dengan demikian bila di kemudian hari 

diadakan pemeriksaan ulang terhadap berkas Wajib Pajak, dengan mudah akan 

dapat ditelusuri hal-hal yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh 

petugas pemeriksa. Oleh karena itu untuk keperluan pemeriksaan selanjutnya, 

penyusunan KKP secara baik, tertib dan seragam sangat mutlak/harus 

dilaksanakan. 

 

2.2.8.1.4 Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak 

Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, pemeriksa membuat Laporan 

Pemeriksaan Pajak (LPP), yang disusun berdasarkan data-data yang terdapat 

dalam KKP. 



    

 

Tujuan utama Surat Ketetapan Pajak (SKP, SKPT, SKKP, SPb). Dalam 

PIPB 1973 mengenai LPP ini sebenarnya sudah diatur, namun dalam 

pelaksanaannya, penyusunan LPP yang dilakukan oleh pemeriksa ternyata tidak 

seragam. Sebagian besar pemeriksa menggabungkan atau melampirkan KKP-nya 

pada LPP, sehingga LPP tersebut terlihat sangat tebal. 

Oleh karena itu perlu diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai 

penyusunan LPP, khusus yang menyangkut pemeriksaan SPT PPh Pasal 25/29. 

Dalam LPP bentuk baru akan diikuti prinsip penyusunan LPP, sebagai 

berikut : 

(1)  LPP harus dibuat terpisah dari KKP-nya. 

(2)  Uraian tentang koreksi dalam LPP disusun secara jelas, terinci dan 

ringkas. 

(3)  Uraian dan kesimpulan didukung oleh atasan dan bukti yang kuat 

tentang adanya penyimpangan atas peraturan perundangan 

perpajakan. 

(4)  Koreksi yang menyangkut lebih dari satu tahun harus didukung 

oleh lampiran yang lengkap dan terinci. 

 

2.3 Wajib Pajak 

Wajib Pajak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2, adalah : 

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

 

2.4 Pembukuan dan Pencatatan 

Pengertian pembukuan menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 



    

 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007,Pasal 1 angka 29, adalah : 

“Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 

keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 

tersebut.” 

 Kewajiban pembukuan menurut ketentuan perundang-undangan 

perpajakan yang telah diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa : 

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan 

pembukuan.” 

 Namun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang 

pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan 

dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan 

pencatatan. 

 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembukuan atau pencatatan 

berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007, adalah : 

1. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan 

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha 

yang sebenarnya.  



    

 

2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan 

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh 

Menteri Keuangan.  

3. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel 

akrual atau stelsel kas.  

4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat 

persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.  

5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian 

sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.  

6. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah 

dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri 

Keuangan.  

7. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang 

dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto 

dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak 

yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang 

dikenai pajak yang bersifat final.  

8. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 

dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang 

dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib 

disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan 

atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan 

Wajib Pajak badan.  

9. Bentuk dan tata cara pencatatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan.  

 

 

 

 



    

 

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Pasal 1 angka 11, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2007, menyebutkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) 

adalah : 

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.” 

 

2.5.2 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2007, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

adalah : 

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah 

akhir Masa Pajak;  

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang 

pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 

c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, 

paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.  

 

2.6 Subjek Pajak 

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2000,bahwa yang menjadi subjek pajak adalah : 

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:  



    

 

a. 1). Orang pribadi;  

      2).Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang   

berhak; 

b. Badan;  

c. Bentuk usaha tetap. 

  Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar 

negeri : 

1.  Subjek Pajak dalam negeri adalah : 

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

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

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

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia; 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

2.  Subjek Pajak luar negeri adalah : 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

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

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

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

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

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

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

3. Bentuk usaha tetap adalah : 

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan 



    

 

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen; 

b. Cabang perusahaan; 

c. Kantor perwakilan; 

d. Gedung kantor; 

e. Pabrik; 

f. Bengkel; 

g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran 

yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; 

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

i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

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

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

12 (dua belas) bulan; 

k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 

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

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia. 

4. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 

 

2.7 Tarif Pajak 

Ketentuan yang mengatur tentang tarif umum pajak adalah Pasal 17 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, sebagi berikut : 

 

 



    

 

Tabel 2.1 
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak  
berjumlah sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5% 
berjumlah di atas Rp. 25.000.000,00 s/d  Rp. 50.000.000,00 10% 
berjumlah di atas Rp. 50.000.000,00 s/d  Rp. 100.000.000,00 15% 
berjumlah di atas Rp. 100.000.000,00 s/d  Rp. 200.000.000,00 25% 
berjumlah di atas Rp. 200.000.000,00 35% 

Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Wajib Pajak BUT 
Untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak  

berjumlah sampai dengan Rp. 50.000.000,00 10% 
berjumlah di atas Rp. 50.000.000,00 s/d  Rp. 100.000.000,00 15% 
berjumlah di atas Rp. 100.000.000,00  30% 

Sumber : UU RI No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 ayat (1) 
 

2.8 Penghasilan 

2.8.1 Pengertian Penghasilan 

Di Indonesia, menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2002:101), 

Wajib Pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. 

Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan Wajib Pajak 

bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Pengertian penghasilan menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 4 ayat (1), adalah : 

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib 

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” 

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

kepentingan perhitungan atau pengenaan pajak penghasilan (PPh). Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, membedakan tiga macam penghasilan, yaitu : 

• Penghasilan yang objek pajak yang dipakai pajak secara umum (Global 

Taxation) (Pasal 4 ayat (1)). 



    

 

• Penghasilan yang objek pajak yang dipakai pajak secara umum (Scedular 

Taxation) (Pasal 4 ayat (2)). 

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

 

2.9 Biaya 

2.9.1 Pengertian Biaya 

Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2002:6), biaya adalah beban-

beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu : 

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) 

tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun 

merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya 

administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.  

2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebuh dari 1 (satu) tahun. 

Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, 

pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. 

Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

dapat pula dibedakan menjadi : 

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expense). 

2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non-deductible 

expense). 

 

2.9.1.1 Pengeluaran Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya (deductible 

expense) 

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran 

yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang meruoakan objek pajak 

yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa 

manfaat dari pengeluaran tersebut. 

Biaya yang diperkenankan bagi bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap (deductible expense) berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik 



    

 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2000, yaitu : 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : 

a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk 

biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk 

upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, 

premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; 

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi 

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

dan Pasal 11A; 

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan; 

e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing; 

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; 

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : 

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 

3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 



    

 

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

Ayat (2) 

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan 

penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) 

tahun. 

Ayat (3) 

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan 

berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

 

2.9.1.2 Pengeluaran Yang  Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya (non-

deductible expense) 

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau 

tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau 

pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adapt 

kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui 

batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, sehingga pengeluaran 

tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, maka 

untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan : 

Paal 9 

Ayat (1) 

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: 



    

 

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang 

polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 

saham, sekutu, atau anggota; 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak 

tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan 

untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha 

pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung 

sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 

dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam 

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;  

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas 

penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi 

pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki 

oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; 

h. Pajak Penghasilan; 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 



    

 

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

 

2.10 Koreksi Fiskal 

Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2002:704), menjelaskan bahwa 

rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokan perbedaan yang terdapat dalam 

laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip fiskal. Rekonsiliasi 

fiskal biasanya dilakukan oleh fiskus pada waktu pemeriksaan pajak, karena 

laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak 

adalah laporan keuangan fiskal, atau dilakukan oleh akuntan dalam rangka 

menghitung pajak penghasilan (PPh) tahunan terutang. 

Sekurang-kurangnya ada dua cara Wajib Pajak menyusun laporan 

keuangan fiskal yang tidak melanggar ketentuan pidana. Cara pertama adalah 

segala transaksi atau informasi yang ada dibukukan berdasrkan prinsip pajak atau 

tepatnya prinsip Undang-undang Pajak Penghasilan demi kepentingan 

perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan terutang, yang dikenal dengan sebutan 

akuntansi perpajakan. Di samping itu, informasi yang sama tersebut dibukukan 

berdasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersil. Cara ini (separated 

approach) memakan banyak biaya dan tenaga yang tidak perlu. 

Oleh karena itu, pada umumnya Wajib Pajak menempuh cara ke dua 

(extra compatible approach) yaitu semua transaksi atau informasi yang ada hanya 

dibukukan berdasarkan prinsip akuntansi. Kemudian pada akhir tahun dalam 

rangka untuk melindungi berapa besarnya utang Pph tahunan, Wajib Pajak 

melakukan koreksi terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai 

dengan prinsip Undang-undang Pajak Penghasilan. Koreksi tersebut dinamakan 

koreksi fiskal, yaitu koreksi terhadap laporan keuangan akuntansi atau komersial 

yang dibuat menurut prinsip akuntansi (SAK) yang berbeda dengan prinsip 

Undang-undang Pajak Penghasilan agar sesuai dengan prinsip Undang-undang 



    

 

Pajak Penghasilan yang dinamakan Laporan Keuangan Fiskal. Laporan keuangan 

fiskal tersebut dipakai untuk menghitung Pajak Penghasilan Tahunan terutang. 

Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak 

(PKP), koreksi fiskal ada dua macam, yaitu : 

1. Koreksi fiskal positif atau koreksi positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan 

komersial agar sesuai dengan prinsip Undang-undang Pajak Penghasilan 

(PPh), sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

membesar. 

2. Koreksi fiskal negatif atau koreksi negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan 

komersial agar sesuai dengan prinsip Undang-undang Pajak Penghasilan 

(PPh), sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

mengecil. 

 

2.11 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi. Sehingga sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai alat 

pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam 

Undang-undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi 

dan sanksi pidana. 

 

2.12 Surat Ketetapan Pajak 

Pengertian Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 angka 15 adalah : 

“surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, 

atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.” 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 



    

 

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil 

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pengertian Surat Ketetapan Pajak Nihil 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak. 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 

Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pengertian Surat Ketetapan Pajak Lebih 

Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang.  

 


