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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak memiliki beberapa batasan atau definisi yang dikemukakan oleh 

para ahli, yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan 

pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaannya hanya terletak 

pada sudut pandang yang digunakan oleh para ahli saat merumuskan pengertian 

pajak, di antaranya adalah: 

1. Menurut P.J.A. Adriani yang dikutip oleh Diana Sari (2013: 34) : 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

 

2. Menurut H. Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Diana Sari (2013: 

34) : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

 

Dari pengertian–pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri–

ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut : 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 

2. Pajak dapat dipaksakan. 
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3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 

pembayar pajak. 

4. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah.  

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah, baik pembangunan maupun rutin. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran 

negara yang berkaitan dengan pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak 

memiliki beberapa fungsi, yaitu : 

1. Fungsi Budgetary  (Penerimaan) 

Pajak berfungsi sebagai sumber yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah. 

2. Fungsi Regulatory (Pengaturan) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 
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2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak seringkali menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

untuk menghindari hal tersebut maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang–undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing–masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak 

bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan 

Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang–undang (syarat yuridis) 

di Indonesia, pajak diatur dalam Undang–Undang Dasar 1945 pasal 23 

ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan 

keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan pada 

perekonomian negara.  
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4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) 

Sesuai dengan fungsi budgetary, biaya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang–undang perpajakan yang baru. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia 

1. Official Assessment System 

Pemerintah (Fiskus) yang mempunyai wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak terhutang. Artinya Wajib Pajak bersifat pasif karena 

utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System  

Wajib Pajak bersikap aktif karena diberikan wewenang oleh fiskus 

untuk menghitung, menyetor atau membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang. Fiskus hanya 

mengawasi. 

3. Witholding System 

Pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus 

untuk melakukan pemungutan dan atau pemotongan pajak kepada 
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pihak lain yang menerima penghasilan,  sebesar jumlah pajak yang 

terhutang. 

 

2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak 

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi : 

1. Perlawanan Pasif 

Masyarakat tidak ingin membayar pajak, dikarenakan : 

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

2) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat.  

3) Sistem kontrol belum dilakukan dengan baik. 

2. Perlawanan Aktif  

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung 

yang ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain : 

1) Tax Avoidance 

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-

undang. 

2) Tax Evasion 

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-

undang (menggelapkan pajak). 

 

 

 



15 
 

 
 

2.2 Penagihan Pajak 

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (9) Tentang 

, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut : 

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.” 

 

Sedangkan menurut Moeljo Hadi (2001: 2), penagihan pajak adalah : 

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat 

Jenderal Pajak, berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik 

sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-

undang perpajakan yang berlaku.” 

 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (2004: 76), 

penagihan pajak adalah : 

“Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-

undang pajak khususnya mengenai pembayaran pajak.” 

Apabila dilihat dari pengertian-pengertian penagihan pajak di atas, maka 

terdapat 4 (empat) unsur yang terbagi antara lain : 

1. Serangkaian tindakan 

Serangkaian tindakan dimaksud bahwa penagihan dilakukan tahap demi tahap 

dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan dan Permohonan untuk waktu, tempat, tanggal, dan bulan 

pelelangan pada Kantor Lelang Negara. 
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2. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak 

Aparatur Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud adalah Jurusita Pajak 

negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, telah mendapat 

pendidikan khusus, diangkat serta telah disumpah lebih dahulu sebelum 

bertugas. 

3. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian/seluruh kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak tidak melunasi sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yaitu 

utang pajak yang terdapat dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan). 

4. Menurut Undang-Undang Perpajakan 

Menurut Undang-Undang Perpajakan ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa. 

 

2.2.2 Pejabat dan Jurusita Pajak 

Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan 

Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, 

Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, 

Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat 

Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak 

sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi atau seluruh utang pajak 

menurut undang-undang dan peraturan daerah. 
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Menteri Keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak 

pusat, sedangkan Kepala Daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan 

pajak daerah. 

Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 

penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 

penyanderaan. Tugas Jurusita Pajak adalah : 

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 

2. Memberitahukan Surat Paksa. 

3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,dan 

4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah 

Penyanderaan. 

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan 

memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk 

menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat 

tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat 

penyimpanan objek sita. 

 

2.2.3 Dasar Hukum Penagihan 

Dasar Hukum dalam penagihan pajak adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan 
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa. 

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika 

dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. 

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian Jurusita Pajak. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.75/2006 tentang 

Kebijakan Penagihan Pajak. 

7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ.045/2007 tentang 

Kebijakan Penagihan Pajak. 

8. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 03/PJ.04/2009 tentang Kebijakan 

Penagihan Pajak. 

9. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ.75/1998 tentang Jadwal 

Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak. 

 

2.2.4 Dasar Penagihan Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Surat 
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Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan 

dasar penagihan pajak.” 

1. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila terjadi beberapa hal 

diantaranya pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dalam 

hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran 

pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Fungsi Surat Tagihan 

Pajak adalah : 

1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT 

Wajib Pajak. 

2) Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. 

3) Sarana untuk menagih pajak. 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah terutangnya pajak, 

atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, Dirjen Pajak dapat 

menerbitkan SKPKB, apabila terjadi beberapa hal berikut ini, yaitu : 

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 

terutang tidak atau kurang bayar. 

2) Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 

ditentukan dalam pasal 3 ayat (3) UU KUP dan setelah ditegur 
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secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya, sebagaimana 

ditentukan dalam surat teguran. 

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah : 

1) Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT nya,  

2) Sarana untuk mengenakan sanksi atau denda, 

3) Alat untuk menagih pajak. 

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan (SKPKBT) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah 

saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, 

apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum 

terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang. 

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

adalah sebagai berikut : 

1) Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT nya,  

2) Sarana untuk mengenakan sanksi atau denda, 

3) Alat untuk menagih pajak. 

4. Surat Keputusan Pembetulan 

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan 

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan 

Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat 
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Keberatan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Penghapusan 

Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, 

Surat Keputusan Pembetulan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian 

Imbalan Bunga. 

5. Surat Keputusan Keberatan 

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

6. Putusan Banding 

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

7. Putusan Peninjauan Kembali 

Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang 

diajukan terhadap putusan banding. 

 

2.2.5 Cara Penagihan Pajak 

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib 

Pajak dan atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara berikut ini: 

1. Penagihan Aktif  

Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah 

tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan atau sejenisnya, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
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Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah 

pajak yang kurang bayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga 

diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan 

penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui 

lelang barang milik Penanggung Pajak. 

2. Penagihan Pasif 

Penagihan Pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum 

tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat 

ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar 

tambahan atau sejenisnya, surat keputusan pembetulan, surat 

keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah 

pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat 

maupun dengan telepon atau media lainnya. 

 

2.2.6 Biaya Penagihan 

Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak diperlukan biaya 

untuk membayar honorarium pelaksana penagihan pajak, dan biaya lain yang 

terkait dengan setiap tahapan penagihan pajak. Hal ini membuat munculnya biaya 

penagihan pajak yang harus ditagihkan oleh pelaksana pajak dimana besarnya 

disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh 

Jurusita Pajak. Terdapat 5 (lima) jenis biaya penagihan pajak antara lain : 

1. Biaya pelaksanaan atau penyampaian Surat Paksa yang meliputi biaya 

harian dan biaya perjalanan Jurusita Pajak. Biaya ini dikeluarkan untuk 
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setiap Surat Paksa yang harus disampaikan oleh Jurusita Pajak saat 

penyampaian kepada Wajib Pajak. 

2. Biaya pelaksanaan penyitaan, yang meliputi biaya harian dan biaya 

perjalanan Jurusita Pajak dan dua orang saksi yang harus hadir dalam 

proses penyitaan guna sahnya pelaksanaan penyitaan pajak. Biaya ini 

diperuntukkan untuk setiap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

penagihan pajak dengan Surat Paksa. 

3. Biaya pencegahan dan biaya penyanderaan. 

4. Biaya pelaksanaan lelang yang meliputi biaya pengumuman lelang di 

surat kabar dan media lain, biaya lelang, biaya penyimpanan barang 

yang disita, dan biaya lain yang berhubungan dengan lelang. 

5. Biaya yang timbul karena penjualan biaya sitaan yang dilakukan tidak 

secara lelang. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 yang 

telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Biaya Penagihan Pajak adalah biaya 

yang meliputi biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya 

lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Dengan demikian, semua biaya 

penagihan pajak yang dikeluarkan akan diperhitungkan dan ditambahkan pada 

pajak yang terutang, dan Wajib Pajak harus melunasi pokok pajak, sanksi bunga 

penagihan pajak, dan semua biaya penagihan pajak. 



24 
 

2.2.7 Pelaksanaan Penagihan 

2.2.7.1 Jadwal Waktu Penagihan Pajak 

Jadwal pelaksanaan penagihan pajak merupakan tahapan bagi fiskus 

(dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan penagihan pajak secara 

aktif dari mulai jatuh tempo pembayaran hingga pelaksanaan lelang, berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penagihan aktif dari 

satu tahap ke tahap lain merupakan implementasi bagi Direktorat Jenderal Pajak 

dalam melaksanakan law enforcement bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya.  

Jadwal waktu pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak ditentukan sebagai berikut : 

1. Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 

pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 

pembayaran. 

2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi 

oleh Penanggung Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak 

diterbitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan Surat 

Paksa (SP). 

3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi 

oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh 

empat) jam surat paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera 

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). 
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4. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak 

dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) 

hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera 

melakukan pengumuman lelang. 

5. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak 

melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang 

masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah 

lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang. 

6. Terhadap Penanggung Pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan 

sekaligus dan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat 

diterbitkan surat paksa tanpa menunggu waktu 21 (dua puluh satu) hari 

sejak surat teguran diterbitkan. 

Pengertian jatuh tempo pada butir 1 (satu) di atas yakni, pada saat jatuh 

tempo pembayaran dari surat yang diterbitkan sebagai dasar penagihan pajak. 

Jangka waktu penagihan dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) merupakan 

jangka waktu minimal. Artinya bahwa pelaksanaan penagihan dari satu tahap ke 

tahap lain terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak melunasi pajak 

terutang, baru dapat dilaksanakan apabila telah mencapai waktu minimal yang 

ditentukan atau paling cepat yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan 

pelaksanaan sebagaimana tersebut sebelumnya, sepanjang belum daluwarsa 

penagihan. 

Apabila satu tahap penagihan belum mencapai waktu minimal atau paling 

cepat, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak dimungkinkan untuk melangkah ke 
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tahap berikutnya. Jika dalam satu tahap penagihan waktu minimal telah 

terlampaui, maka dapat dilakukan tahap penagihan berikutnya sepanjang belum 

daluwarsa penagihan. 

 

2.2.7.2 Surat Teguran 

Pengertian Surat Teguran dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 

1 Ayat (10) Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut: 

“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat 

yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada 

Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.” 

Surat teguran merupakan tindakan awal dari penagihan aktif yang 

dilakukan oleh pejabat, dalam hal ini kepala kantor yang pelaksanaannya 

dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Apabila Wajib Pajak 

atau Penanggung Pajak menerima penerbitan surat yang merupakan dasar 

penagihan pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau surat 

lainnya, maka fiskus atau aparat pajak pada awal sebelum jatuh tempo 

pembayaran atas surat tersebut akan melakukan penagihan pasif dengan cara 

persuasif, baik dengan cara lisan melalui telepon atau surat imbauan, dengan 

harapan pajak yang terutang dalam surat tersebut dapat segera dilunasi sebelum 

jatuh tempo pembayaran. 

Sesuai dengan jadwal pelaksanaan penagihan pajak, maka apabila Wajib 

Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi setelah dilakukan imbauan, segera 
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setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, maka akan diterbitkan surat 

teguran sebagai langkah awal. 

Tindakan penagihan aktif ini berlanjut apabila Wajib Pajak atau  

Penanggung Pajak tidak melunasi tagihan pajak dalam masa penerbitan surat 

teguran, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diberi waktu selama 20 (dua puluh) 

hari untuk melakukan pelunasan. Jika tidak dilunasi, maka pada hari ke 21 (dua 

puluh satu) fiskus akan melakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya, berupa 

penerbitan surat paksa. 

 

2.2.7.3 Surat Paksa  

Pengertian Surat Paksa dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 

Ayat (12) Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut: 

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak.” 

Surat Paksa diterbitkan apabila terjadi beberapa hal seperti, Penanggung 

Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran 

atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis terhadap Penanggung Pajak telah 

dilaksankan penagihan seketika dan sekaligus, Penanggung Pajak tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau 

penundaan pembayaran pajak. Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi : 

1. Nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak 

2. Dasar penagihan 

3. Besarnya utang pajak 
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4. Perintah untuk membayar 

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak 

Kepada : 

1. Penanggung Pajak 

2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di 

tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang 

bersangkutan tidak dapat dijumpai. 

3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta 

peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan belum dibagi. 

4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan telah terbagi. 

Surat paksa terhadap badan diberitahukan Jurusita Pajak kepada : 

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, 

pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan , di 

tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan. 

2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat badan yang 

bersangkutan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah 

seorang di antara mereka. 

3. Jika Wajib Pajak dinyatakan failit, surat paksa diberitahukan kepada 

Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan. Jika Wajib 

Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan 
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kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan 

atau likuidator. 

4. Jika Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus 

untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat 

diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. 

5. Apabila pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, surat 

paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat. Apabila 

Jurusita Pajak tidak menjumpai seorang pun dalam menyampaikan 

surat paksa, salinan surat paksa disampaikan kepada penanggung pajak 

melalui aparat pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 

setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa dengan membuat 

berita acara. 

6. Jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat 

tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian 

surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada 

pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan 

melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan 

menteri atau keputusan kepala daerah. 

Jika penanggung pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas 

menolak untuk menerima surat paksa, misalnya karena Wajib Pajak sedang 

mengajukan keberatan atau Wajib Pajak sedang mengajukan banding, maka 

Jurusita Pajak meninggalkan surat paksa tersebut di tempat tinggal, tempat usaha, 

atau tempat kedudukan Penanggung Pajak dan mencatatnya dalam berita acara 
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bahwa Penanggung Pajak tidak mau atau menolak menerima surat paksa. Dengan 

demikian, surat paksa dianggap telah diterbitkan. 

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan 

pelaksanaan surat paksa. Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan 

pembayaran pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan keberatan 

tidak menghalangi pelaksanaan penagihan sampai pelelangan. 

Ketentuan tersebut perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak 

dengan dalih mengajukan keberatan, untuk tidak melakukan kewajiban membayar 

pajak yang telah ditetapkan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan 

negara. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 25 

ayat (7) yang berbunyi, dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat 

ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar 

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir 

hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. 

 

2.2.7.4 Penyitaan  

Pengertian Penyitaan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 

Ayat (14) Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut : 

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang 

Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 

menurut peraturan perundang-undangan.” 
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 Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 

2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, pejabat 

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh 

Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah 

dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. 

Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan 

Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi. 

Berita acara pelaksanaan sita merupakan pemberitahuan kepada 

Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak 

telah berpindah dari Penanggung Pajak ke pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap 

penyitaan Jurusita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan secara jelas dan 

lengkap sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, 

nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, serta tempat 

penyitaan. Jika Penanggung Pajak menolak menandatangani berita acara 

pelaksanaan sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam 

berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita ditandatangani 

oleh Jurusita pajak dan saksi-saksi. Berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap 

sah. 

Barang yang dapat disita berupa : 

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito 

berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu, obligasi, atau surat berharga lainnya, 

piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau 
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2. Barang yang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dll. 

Barang yang dikecualikan dari penyitaan adalah : 

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan 

oleh Penanggung Pajak dan keluarganya yang menjadi tanggungan. 

2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan 

beserta peralatan memasak yang berada di rumah. 

3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh 

dari negara. 

4. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung 

Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, 

dan keilmuan. 

5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan  atau usaha sehari-hari dengan jumlah 

seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 

Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. 

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh 

Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah 

disita, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau 

instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya 

menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan 

instansi lain yang berwenang, setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang 

tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan atau instansi lain 
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yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut 

berdasarkan ketentuan hak mendahulu negara untuk tagihan pajak. 

Penyelesaian tambahan dapat dilaksanakan apabila : 

1. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan 

pajak dan utang pajak, atau 

2. Hasil lelang barang yang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi 

biaya penagihan pajak dan utang pajak. 

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi 

biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan dan 

putusan Pengadilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri 

Keuangan atau keputusan Kepala Daerah. 

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada menteri atau kepala daerah 

untuk melakukan pencabutan sita, karena adanya sebab-sebab di luar kekuasaan 

pejabat yang bersangkutan, misalnya objek sita terbakar, hilang, atau musnah. 

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yakni putusan hakim dari peradilan 

umum. Putusan peradilan umum misalnya, putusan atas sanggahan pihak ketiga 

terhadap kepemilikan barang yang disita. Sedangkan putusan badan peradilan 

pajak, misalnya putusan atas gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan 

sita. Pencabutan sita tersebut dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang 

diterbitkan oleh pejabat. 

Jika penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya 

terdaftar, maka surat pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang 

tersebut terdaftar. Ketentuan ini dimaksudkan agar instansi tempat barang yang 
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terdaftar mengetahui bahwa penyitaan terhadap barang yang dimaksud telah 

dicabut, sehingga penguasaan barang dikembalikan kepada Penanggung Pajak. 

Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara 

pelaksanaan sita yang disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak 

dan instansi terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita 

kepada Penanggung Pajak. Pencabutan sita dilakukan terhadap : 

1. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau yang 

dipersamakan dengan itu, dilaksanakan dengan menyampaikan surat 

pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya 

disampaikan kepada bank yang bersangkutan. 

2. Surat berharga berupa obligasi, saham, atau sejenisnya baik yang 

diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek, 

dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada 

Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait 

sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara pengalihan hak 

atas surat berharga tersebut. 

3. Piutang dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita 

kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak 

yang berutang, sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara 

persetujuan penagihan hak menagih piutang. 

4. Penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan 

menyampaikan surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dan 
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tembusannya disampaikan kepada pihak yang terkait dengan membuat 

akta pembatalan pengalihan hak. 

 

2.2.7.4 Lelang 

Pengertian Lelang dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 

(17) Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut : 

“Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara 

penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan 

peminat atau calon pembeli.” 

 Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah 

dilakukan penyitaan, pejabat berwenang melakukan penjualan lelang terhadap 

barang yang disita melalui Kantor Lelang. 

Penjualan secara lelang didahului dengan pengumuman lelang yang 

dilakukan oleh penjual melalui surat kabar harian, selembaran, atau tempelan 

yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk 

internet di wilayah kerja kantor lelang tempat barang akan dijual. Jika tidak ada 

surat kabar harian, pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian 

yang terbit di tempat yang terdekat dan beredar di wilayah kerja kantor lelang 

tempat barang akan dijual. 

Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat : 

1. Identitas penjual 

2. Hari, tanggal, jam, dan tempat lelang dilaksanakan 

3. Nama, jenis, dan jumlah barang 
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4. Besar dan cara penyetoran uang jaminan penawar lelang, dan 

5. Lokasi, luas tanah, dan jenis hak atas tanah, khusus barang tidak 

bergerak berupa tanah. 

Setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang 

oleh pejabat selaku pemohon lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam 

hal ini penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling 

singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. 

Sedangkan pengumuman lelang sendiri berdasarkan jadwal waktu pelaksanaan 

penagihan dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. 

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk 

barang yang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pengumuman lelang terhadap 

barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak 

harus diumumkan melalui media massa. 

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya 

penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. 

Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu 

persen) dari pokok lelang, dan secara lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% 

(satu persen) dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp 

50.000 (lima puluh ribu rupaih) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp 

100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan. 

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi 

biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh 
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pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta 

kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak 

segera setelah pelaksanaan lelang. 

 

2.2.9. Penagihan Seketika dan Sekaligus  

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua 

jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak melaksanakan penagihan 

seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan 

sekaligus. Surat penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila : 

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya atau berniat untuk itu. 

2. Penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan 

perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 

3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan 

badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan 

usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau 

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. 

4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau 

5. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga 

atau terdapat tanda-tanda kefailitan. 
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Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya 

memuat: 

1. Nama Wajib Pajak , atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak 

2. Besarnya utang pajak 

3. Perintah untuk membayar, dan 

4. Saat pelunasan pajak. 

Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum 

penerbitan Surat Paksa. 

 

2.2.10 Daluwarsa Penagihan Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, hak untuk melakukan 

penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, 

daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan 

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, atau Peninjauan Kembali. 

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila : 

1. Diterbitkan Surat Paksa 

2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun 

tidak langsung 

3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau, Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), atau 
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4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

 

2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

Secara umum, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki hak dalam 

hal dilakukannya penagihan pajak, yaitu : 

1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal 

Jurusita Pajak 

2. Menerima salinan Surat Paksa dan salinan Berita Acara Penyitaan 

3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang 

4. Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya 

penyitaan, iklan, dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan 

pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan 

5. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang 

pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang. 

Kewajiban Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam hal penagihan 

pajak, yaitu : 

1. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya : 

1) Memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha, 

atau tempat tinggal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

2) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. 

2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikan, atau 

disewakan. 
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2.4 Utang Pajak 

2.4.1 Pengertian Utang Pajak 

Utang Pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat 

Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Sedangkan pengertian Tunggakan Pajak adalah jumlah piutang pajak yang 

belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak yang tercantum dalam Surat 

Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, piutang yang 

dihitung setelah jatuh tempo pembayaran sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan 

Pajak. 

 

2.4.2 Timbulnya Utang Pajak 

Menurut undang-undang, utang pajak timbul sesuai dengan ajaran formal 

maupun material, yakni sebagi berikut : 

1. Menurut Ajaran Material 

Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang 

begitu peraturan atau undang-undang pajak, dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sebagai contoh 

tampak pada pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 atau angsuran 

bulanan oleh Wajib Pajak. 
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2. Menurut Ajaran Formal 

Wajib Pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan 

tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang berupa Surat 

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Surat 

Keputusan Pembetulan, Putusan Banding yang mengakibatkan pajak 

yang harus dibayar bertambah. 

 

2.4.3 Pencairan Tunggakan Pajak 

Sebagaimana halnya dengan perikatan umum lainnya, Pencairan 

Tunggakan Pajak adalah pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus 

dibayar sesuai administrasi di kantor pajak (Yustinus Prastowo, 2009: 164). 

Pencairan tunggakan pajak dapat terjadi karena : 

1. Adanya Pembayaran oleh Wajib Pajak 

Pembayaran berarti Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban 

perpajakannya, yang dimaksud dengan pembayaran adalah dibayar dan 

dilunasi oleh Wajib Pajak dengan uang. Dalam ketentuan formal yang 

disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

533/KMK.04/2000, mata uang yang berlaku untuk melunasi utang 

pajak adalah mata uang rupiah. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan pula 

bahwa Wajib Pajak diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam 

bahasa asing, namun dalam hal melakukan kewajiban perpajakan 
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seperti mengisi SPT Tahunan maupun Masa dan dalam hal pembuatan 

faktur pajak, serta membayar pajak, tetap menggunakan mata uang 

rupiah. 

2. Adanya Kompensasi Pembayaran 

Kompensasi pembayaran yakni pelunasan utang pajak yang dilakukan 

melalui proses pemindah bukuan, karena Wajib Pajak mempunyai 

kelebihan pembayaran pajak. Kompensasi hanya dapat dilakukan 

terhadap utang jenis pajak yang sama, tetapi tahun pajaknya berbeda, 

atau bisa juga dilakukan atas jenis pajak lainnya. Kelebihan pajak yang 

menjadi hak Wajib Pajak yakni kelebihan pajak yang ditetapkan dalam 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). 

3. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat 

Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan 

Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan 

Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat 

kesalahan atau kekeliruan, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah 

piutang pajak. 

4. Pengajuan keberatan/banding yang dikabulkan atas Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak. 

5. Penghapusan piutang, dilakukan karena sudah tidak mungkin lagi 

ditagih. Hal ini dapat diakibatkan karena Wajib Pajak dan atau 
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Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak memiliki harta warisan, 

Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta 

kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah 

daluwarsa. 

6. Wajib Pajak pindah, artinya Wajib Pajak pindah alamat dan tidak dapat 

ditemukan lagi. 

Setiap Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah pajak terutang 

menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah 

pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

dan apabila mendapat bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat 

Pemberitahuan tidak benar, maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan jumlah 

pajak terutang yang semestinya. 

 

2.5 Standar Prestasi Penagihan Pajak KPP 

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana pencairan tunggakan pajak, 

perlu dilakukan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional, 

terfokus, terukur, dan konsisten agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 

Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurangan atau pencairan tunggakan pajak 

secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan menetapkan 

standar prestasi penagihan pajak untuk KPP yang dihitung berdasarkan beberapa 

variabel. Standar prestasi penagihan pajak tersebut mengalami perubahan dari 
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tahun ke tahunnya, yaitu perubahan dari tahun 2006 ke tahun 2007 berdasarkan 

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tentang Kebijakan Penagihan Pajak yang 

akan dijelaskan di bawah ini. 

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ.75/2006 tentang 

Kebijakan Penagihan Pajak tahun 2006, Standar Prestasi pelaksanaan kegiatan 

penagihan pajak adalah sebagi berikut : 

1. Penyampaian Surat Paksa sebanyak 12 (dua belas) lembar per Jurusita 

Pajak per bulan. 

2. Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan minimal 

sebanyak 3 (tiga) lembar per Jurusita Pajak per bulan. 

3. Pelaksanaan Lelang minimal 1 (satu) kali per triwulan. 

Akan tetapi, kebijakan penagihan mulai tahun 2007 berbeda dengan tahun 

2006. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ.045/2007, Standar 

Prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Penyampaian Surat Paksa sebanyak 20 (dua puluh) lembar per Jurusita 

Pajak per bulan. 

2. Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan minimal 

sebanyak 10 (sepuluh) lembar per Jurusita Pajak per bulan. 

3. Pelaksanaan Lelang minimal 2 (dua) kali per triwulan. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Nama Judul Hasil penelitian Sumber 

1 Agustinus Paseleng  
Agus T. Poputra  

Steven J. Tangkuman 

Efektivitas 
Penagihan Pajak 

Dengan Surat 

Teguran Dan 

Surat Paksa 

Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan Pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Manado 

Hasil pengujian 
menunjukkan 

bahwa penagihan 

pajak dengan surat 

teguran dan surat 

paksa pada tahun 

2011 dan 2012 

tergolong tidak 

efektif dan 

memberikan 

kontribusi yang 

sangat kurang 
terhadap 

penerimaan pajak 

penghasilan di 

KPP Pratama 

Manado 

 

Jurnal EMBA 

2371 Vol.1 No.4 

Desember 2013, 

2  Helsy Amelia Saputri Pengaruh 

Penagihan Pajak 

Dengan Surat 

Teguran Dan 

Surat Paksa 

Terhadap 
Efktivitas 

Pencairan 

Tunggakan Pajak  

(Studi Kasus KPP 

Pratama Bandung 

Cibeunying 

Periode 2010-

2014) 

Penagihan pajak 

dengan Surat 

Paksa berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

efektivitas 

pencairan 

tunggakan pajak 

STT Telkom 

3 Cahyo Wicaksono Pengaruh 

penagihan pajak 

dengan surat 

Teguran dan surat 

paksa terhadap 
pencairan 

Tunggakan pajak 

di kantor 

pelayanan pajak 

Pratama makassar 

barat 

surat teguran dan 

surat  

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 
terhadap 

pelunasan 

tunggakan pajak 

oleh wajib pajak 

Universitas 

Indonesia 

4 Evi Fitriani, Rika Lidyah 

, 

Icha Fajriyana 

Pengaruh 

Penagihan Pajak 

dengan Surat 

Penagihan 

pajak dengan surat 

paksa berpengaruh 

STIE MDP 
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 Paksa Terhadap 
Kepatuhan Wajib 

Pajak pada 

KPP Pratama 

Palembang Ilir 

Barat 

signifikan 
terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak di 

KPP Pratama 

Palembang Ilir 

Barat  

5 Diah Putri Pertiwi Pengaruh 

penagihan pajak 

dengan 

Surat teguran dan 

surat paksa 
terhadap 

Efktivitas 

pencairan 

tunggakan pajak 

(Studi Kasus KPP 

Pratama Bandung 

Karees Periode 

2010-2013) 

Penagihan Pajak 

dengan Surat 

Teguran dan Surat 

Paksa 

terhadap 
efektivitas 

pencairan 

tunggakan pajak 

secara parsial 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

efektivitas 

pencairan 

tunggakan pajak 

dengan arah 
hubungan negatif. 

STT Telkom 

Jurnal Volume 

74 18, Nomor 2, 

Agustus 2014 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang 

digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Tujuan 

pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. 

Pada awal tahun 1984  sistem perpajakan di Indonesia mengalami 

reformasi yang dikenal dengan tax reform (reformasi perpajakan), yaitu 

perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system.  

Perbedaan antara dua sistem ini yakni, pada  official assessment system tanggung 

jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan self 

assesment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, 
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memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan besarnya pajak 

yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang–undangan perpajakan. Terlihat jelas bahwa dalam  self assessment 

system  Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek pajak bukan objek pajak. 

Dengan diterapkannya self assessment system, Wajib Pajak diharapkan dapat 

melaksanakan kewajiban perpajakan dan melaporkannya dengan benar pada 

Kantor Pelayanan Pajak setempat. Akan tetapi, kenyataannya pada self assessment 

system masih sering ditemui hambatan-hambatan. 

Salah satu hambatan yang sering ditemui adalah kurangnya kesadaran 

Wajib Pajak dalam pembayaran perpajakan, yang berdampak pada 

ketidaksesuaian jumlah pajak yang seharusnya dibayar, ketidaktepatan 

pembayaran pajak, bahkan menutupi jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh 

karena itu, pemerintah melalui fiskus atau petugas pajak berkewajiban untuk 

melakukan pengawasan atas kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak secara mandiri, yaitu dengan melakukan pemeriksaan 

dan penagihan pajak secara konsisten.  

Adapun definisi penagihan pajak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan 

agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.  
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Tujuan penagihan pajak adalah sebagai alat atau sarana penarikan pajak 

terhutang dari Wajib Pajak yang masih tertunggak setelah sebelumnya diberikan 

tenggang waktu yang telah ditentukan. Penagihan pajak merupakan hal yang 

semestinya dilakukan tanpa adanya penagihan pajak maka penyelesaian atas pajak 

terutang yang tertunggak oleh Wajib Pajak atas penanggung pajak akan 

terabaikan, dan fiskus akan sulit untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam 

menyelesaikan tunggakan pajak atau sama sekali tidak akan pernah mengetahui 

jumlah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagi berikut : 

“Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”. 

Jika digambarkan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Parsial 

Simultan 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian keterkaitan antara penagihan pajak terhadap pencairan 

tunggakan pajak di atas yang mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan 

masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Penagihan Pajak berpengaruh 

tehadap Pencairan Tunggakan Pajak. Hipotesis tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

Jika tidak dilunasi 1 bulan setelah 

tanggal jatuh tempo 

Kantor Pajak 

Pemeriksaan 

Pajak 

Penagihan Pajak 

STP/SKPKB/SKPK

BT/KEB/Putusan 

Banding 

Surat Paksa Surat Teguran 

Pencairan 

Tunggakan Pajak 
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Hipotesis 1 : Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan 

terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. 

Hipotesis 2 : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan  

terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. 

Hipotesis 3 : Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 

berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. 

 


