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A. Pengertian Perpajakan

Pajak sejak jaman kerajaan dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari

rakyat kepada Rajanya. Pajak mengalami perubahan dan memiliki sifat "Wajib". Ini

mengandung pengertian bahwa pemberian cenderung mengalami pemaksaan terhadap

rakyat. Perubahan ini tidak berarti adanya perubahan tujuan. Tujuan tetap dalam rangka

memelihara kepentingan negara yaitu mempertahankan negara dan melindungi rakyat

serta melaksanakan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terutama di bidang Ekonomi, Sosial,

Politik dan kenegaraan. Para ahli dibidang perpajakan memberikan pengertian atau

definisi yang berbeda-beda tentang pajak. Akan tetapi, secara hakikatnya berbagai

definisi memiliki sifat dasar dan tujuan yang sama. Salah satu ahli pajak yaitu Prof.Dr.

Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya "Dasar dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan

1944" (PT.Eresco, Jakarta,1977. hal. 22) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara (Peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sektor pemerintahan

berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum (publieke vitgeven). Sedangkan PJA. Andriani

menguraikan tentang definisi Pajak sebagai berikut "Pajak adalah luran langsung kepada

negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat

ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pernerintahan".

BAB
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Definisi ini lebih menitik-beratkan pada fungsi Anggaran (budgetair) dari pada

fungsi yang lain yaitu mengatur. Untuk lebih jelasnya, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa pajak memiliki unsur antara lain :

a. Iuran rakyat kepada negara. Ini menunjukkan bahwa iuran harus diterima oleh

negara secara langsung dan tidak dapat dipindah-tangankan kepada orang lain atau

lembaga swasta. Apabila iuran tersebut diterima oleh pihak lain diluar dari

kepemerintahan, maka iuran tersebut bukan pajak.

b. Iuran harus berdasarkan Undang-undang. Ini menunjukkan bahwa iuran tersebut

harus memiliki kekuatan yang mutlak. Oleh karena itu, peraturan-peraturan harus

memiliki kekuatan secara formal dan materil dan secara hukum harus mendapat

pengesahan dari Pemerintah dan Wakil Rakyat (DPR).

c. Iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung. Ini berarti seseorang atau

badan atau siapapun yang membayar iuran tersebut tidak mendapat kontra prestasi

secara nyata.

d. Iuran berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.

Ini menujukkan bahwa dana yang masuk di Kas Negara harus dimanfaatkan demi

kepentingan rakyat.

e. Pajak memiliki tujuan ganda yaitu Anggaran (budgetair) dan Mengatur.

Unsur-unsur tersebut dapat memberikan kesan bahwa :

(a) Seseorang atau badan akan membayar pajak karena ada unsur keterpaksaan atau takut

dengan sanksi-sanksi apabila tidak mau membayar pajak.

(b) Pembayaran pajak seakan-akan merupakan pengeluaran sia-sia. Hal ini karena tidak

mendapat jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah.

Berkaitan dengan fungsi selain anggaran yaitu mengatur, maka pengaturan ini

biasanya dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan

sosial. Ini berarti, pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang
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keuangan. Fungsi ini lebih banyak diterapkan terhadap sektor swasta. Beberapa contoh

fungsi mengatur yang telah dibuat oleh pemerintah seperti :

1. Menarik minat pengusaha agar mau melakukan ekspor ke Luar Negeri melalui

pengenaan Pajak Ekspor Rendah dan Mengimpor Barang ke Indonesia melalui

Pengenaan Pajak Impor Rendah

2. Menarik Minat Pengusaha agar mau memproduksi suatu barang di Indonesia melalui

Pengenaan Pajak Impor yang Tinggi dan pemberian subsidi Pajak PPN dan PPnBM

3. Menarik Investor untuk menanamkan modal di Indonesia melalui kebijakan Pajak

yang menguntungkan Investor khususnya Pemberian fasilitas Pajak dan Pajak Usaha

yang rendah.

4. PPh yang membuat kebijakan bahwa koperasi dikenakan pajak penghasilan hanya

atas transaksi dengan pihak luar anggota koperasi yang bersangkutan. Ini dibuat untuk

memberikan dorongan sehingga koperasi dapat berkembang terutama sebagai akibat

bahwa koperasi memiliki asas gotong royong. Hal ini tertuang dalam UU No. 7/ 1983

dan diperbaharui oleh UU Perpajakan No. 10/1994 dan No. 17/2000

5. Adanya fasilitas perpajakan terhadap PMA dan PMDN sehingga ada penanaman

modal dari Luar Negeri dan Dalarn Negeri. Hal ini terutuang dalam UU No. 11 dan

12 tahun 1970

6. PPn BM yang cukup tinggi. Ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi gaya

hidup tinggi dan seseorang yang memiliki barang mewah dapat dikenakan PPn BM.

Hal ini tertuang dalam UU No. 8/ 1983 Jo UU No. 11/ 1994 dan UU No. 18/2000.

7. Pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan cukai rokok untuk mengurangi

konsumsi masyarakat atas produk tersebut.

Di samping pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah masih melakukan

berbagai pungutan lain seperti distribusi dan sumbangan. Beberapa pengertian ini dapat

dijabarkan sebagai berikut

(a) Retribusi adalah luran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa

timbal secara langsung. Pemaksaan ini bersifat ekonomis yaitu seseorang yang tidak

merasakan jasa timbal atau kontra prestasi dari pernerintah, maka tidak dapat



4

dikenakan retribusi seperti retribusi pasar, parkir, uang kuliah, uang ujian dan TOL

dan seterusnya.

(b) Sumbangan adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan yang ditujukan

kepada golongan tertentu, yang dimaksudkan untuk golongan tertentu. Pemaksaan

ini lebih bersifat yuridis dan ekonomis seperti Sumbangan Wajib Pembangunan dan

Pemeliharaan Prasarana Daerah (SWP3D) bagi para pemilik kendaraan. Jadi

sumbangan atau iuran adalah pungutan yang dikaitkan dengan balas jasa yang

diberikan pernerintah secara langsung kepada golongan pembayar sumbangan.

Sumbangan ini sering dinamakan dengan Pajak Daerah.

B. Hambatan Pemungutan Pajak

Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang digunakan untuk melaksanakan

kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh Karena itu, sudah seharusnya

pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang. Ini berarti, pemungutan pajak harus

mendapat persetujuan bersama antara rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dengan Pemerintah sehingga masyarakat harus sadar untuk membayar pajak. Akan tetapi,

dalam pemungutan pajak mengalami beberapa hambatan. Menurut R. Santoso

Brotodihardjo dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" menyatakan bahwa

Hambatan pemungutan pajak adalah hambatan yang berupa perlawanan pajak secara

pasif dan secara aktif. Beberapa hmbatan ini adalah sebagai berikut :

1. Perlawanan Pajak Secara Pasif

Perlawanan Pajak Secara Pasif adalah Hambatan yang diakibatkan keadaan dalam

pemungutan pajak, seperti Struktur Ekonomi, Perkembangan Intelektual dan Moral

Rakyat serta Sistem Pemungutan Pajak. Ini berarti, masyarakat tidak melakukan

usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan Pemungutan

Pajak. Sebagai contoh, masyarakat semakin memiliki pengetahuan dengan adanya
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penyuluhan maupun konsolidasi pada masyarakat tentang pajak tersebut. Hal ini

mengakibatkan pemerintah harus hati-hati dalam memungut pajak.

Dalam kaitan ini, sistem pemungutan pajak ini terdiri atas beberapa hal yaitu :

a. Official Assessment Sistem

Official Assessment Sistern adalah Sistem pemungutan pajak dimana wewenang

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pemungut pajak atau

fiskus. Ini berarti, Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan pajak dari

pihak fiskus. Oleh karena itu, utang pajak ini ada sebagai akibat adanya SKP.

Contoh, pajak PBB

b. Self Assessment Sistem

Self Assessment Sistem adalah Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak wajib pajak. Ini

berarti, wajib pajak memiliki sifat yang aktif untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya kepada pihak

fiskus. Misalkan PPh, PPn BM dan PPN

c. With Holding Assessment Sistern

With Holding Assessment Sistem adalah Sistem pemungutan pajak dimana

wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak

ketiga. Ini berarti tidak dilakukan oleh wajib pajak maupun pihak fiskus.

2. Perlawanan Pajak Secara Aktif adalah usaha atau perbuatan nyata yang secara

langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut pajak (Fiskus) dan

bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-usaha yang dimaksud adalah

(a) Menghindari Pajak

Usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal-hal yang dikenakan

pajak. Usaha ini secara hukum dapat dibenarkan oleh pemerintah. Usaha ini
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biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau mengurangi dan menekan

konsumsinya terhadap barang-barang yang dapat dikenakan pajak.

Contoh :

- Pajak atas Cukai Tembakau dapat dihindari oleh seseorang dengan tidak atau

mengurangi konsumsi rokok atau merokok yang memiliki kadar pajak atas

cukai tembakau yang rendah seperti rokok kretek

- Pajak atas Bensin dapat dihindari oleh seseorang dengan menggunakan

kendaraan umum dalam melakukan perjalanan atau mengurangi penggunaan

mobil sendiri. Hal ini secara tidak langsung juga dapat menghindari jenis

pajak lain seperti Retribusi atas TOL

- Pajak atas PPnBM dapat dihindari dengan mengurangi pembelian terhadap

barang yang dapat dikatagorikan barang mewah.

- Pajak atas PPN dapat dihindari dengan membeli produk-produk dalam negeri

dan menghindari pembelian barang luar negeri.

Dalam keadaan tertentu, sering terjadi usaha tersebut menjadi kenyataan dan

banyak dilakukan oleh individu maupun golongan tertentu. Sebagai contoh

diungkapkan beberapa praktek untuk menghindari pajak seperti :

(1) Penghindaran melalui pengalihan produk ; perusahaan atau wajib pajak akan

mengalihkan penggunaan kulit dengan barang yang tidak dikenakan pajak

seperti karet atau plastik atau mengalihkan penggunaan minyak mineral ke

penggunaan gas dan listrik.

(2) Penghindaran melalui pengalihan tempat (lokal) ; perusahaan atau wajib

pajak memindahkan lokasi perusahaan ke tempat tertentu yang tarif

pajaknya ringan

(3) Penghindaran secara Yuridis Wajib pajak pemilik dansa mendirikan sesuatu

yang diberi nama "Perkumpulan Dansa Pribadi"
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Usaha menghindari ini tentu dapat menyebabkan pengurangan permintaan akan

barang yang dikenakan pajak dan berakibat meningkatnya tabungan. Usaha atau

perbuatan ini tentu saja tidak melanggar hukum. Ini secara langsung tidak

dikenakan denda atau hukuman.

(b) Melalaikan Pajak

Pada hakikatnya, melalaikan pajak adalah usaha untuk menolak membayar pajak

yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas formalitas yang harus

dipenuhi sebagai wajib pajak. Usaha ini umumnya berupa menggagalkan

pemungutan pajak dengan menghalangi penyitaan dengan cara melenyapkan

barang-barang yang dapat disita oleh fiskus seperti perubahan perusahaan pribadi

menjadi perseroan atau menjual dan memindahtangankan barang barang yang

akan disita dan bahkan sanggahan atau protes terhadap Pengadilan Negeri.

Sebagai contoh ; perusahaan menjual hasil produksi dengan suatu kenaikan harga

yang sekiranya selisih keuntungan dapat terkumpul yang jumlahnya mendekati

pajak pendapatan atau perseroan yang harus dibayar wajib pajak. Hal ini tentu

memerlukan keahlian khusus melalui pembukuan.

(c) Mengelak atau menyelundupkan Pajak

Pada hakikatnya, melalaikan pajak ini merupakan suatu bentuk perbuatan

purapura (simulasi) dimana wajib pajak menyembunyikan keadaan yang

sebenarnya seperti, mengajukan pernyataan yang tidak benar dan memberikan

data yang tidak benar. Pengelakan pajak ini terutama dilakukan dengan

mengabaikan formalitas dan memalsukan dokumen atau mengisi kurang lengkap

yang penghindarannya secara tidak legal.

Dalam hal ini, pengelakan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang

menggunakan sebaik-baiknya peluang akibat ketidakjelasan dari bunyi undang-

undang atau yang memiliki hubungan khusus dengan fiskus. Selain itu, wajib

pajak biasanya menggunakan kebebasan sebagai upaya untuk mengelakkan pajak.
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Pengelakkan pajak ini tentu saja dapat menimbulkan beberapa kerugian seperti

(1) Bidang Keuangan

Pengelakkan pajak menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan

konsekuensi lain seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflatoir dan

sebagainya. Ini sebagai akibat berkurangnya pos penerimaan dalam APBN.

Keadaan ini dialami pada saat dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi

terutama pada masa reformasi dimana Indonesia memiliki utang yang besar

sementara tidak memiliki dana untuk membayar utang sebagai akibat

perbuatan pengelakan pajak tersebut.

(2) Bidang Ekonomi

Pengelakkan pajak secara ekonomi mengakibatkan beberapa hal seperti;

(a) Mempengaruhi persaingan sehat diantara pengusaha sebagai akibat adanya

penekanan biaya secara tidak legal.

(b) Menyebabkan stagnasi berputarnya roda perekonomian dimana

perusahaan berusaha mengambil keuntungan besar dengan menggelapkan

pajak clan tidak berusaha melakukan peningkatan produktivitas dan

efisiensi secara legal sehingga dapat mengaclakan perluasan aktivitas.

(c) Menyebabkan modal tersenclat sebagai akibat wajib pajak

menyembunyikan keuntungan yang didapat secara tidak legal.

(3) Bidang Psikologi

Pengelakkan pajak secara psikologis dapat mengakibatkan wajib pajak akan

selalu melanggar Unclang-undang. Hal ini sebagai akibat bahwa tindakan

penggelapan pajak selalu berhasil dengan baik.
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C. Azas-azas Pemungutan Pajak

Sehubungan dengan tujuan hukum pajak yaitu membuat adanya keadilan dalam

pemungutan pajak. Keadilan ini harus menjadi pedoman dan syarat mutlak dalam

merealisasikan pemungutan pajak secara umum dan merata. Untuk itu, Adam Smith

(1723 - 1790) dalam bukunya Wealth of Nations mengemukakan azas pemungutan pajak

yang dinamakan dengan "The Four Maxims" dan dikenal sebagai Azas Pemungutan

Pajak secara Klasik sebagai berikut :

(1) Azas Equality yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara seimbang sesuai

dengan kemampuan. Ini berarti, suatu negara yang menerapkan pajak tidak boleh

menerapkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Wajib Pajak dalam keadaan

yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

(2) Azas Certainty yaitu pemungutan pajak harus terang dan jelas serta tidak mengenal

kompromi. Ini berarti lebih menekankan kepada aspek hukum yang direalisasikan

dalam bentuk Undang-undang terutama mengenai subyek dan obyek pajak, besarnya

pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak.

(3) Azas Convenience of Payment yaitu Pajak harus dipungut pada saat yang paling

tepat untuk membayar pajak. Ini berarti, pembayaran pajak harus dilakukan pada saat

wajib pajak menerima penghasilan.

(4) Azas Efisiensi yaitu Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Hal

ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih

kecil dari hasil yang diterima pihak fiskus.

Sehubungan dengan azas pemungutan pajak tersebut, Prof. Andriani

mengemukakan adanya syarat umum dan merata yaitu bahwa pemungutan pajak harus

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas

seluruh rakyat. Prof. Andriani mengemukakan beberapa azas pemungutan pajak yang

dikenal dengan Pemungutan pajak secara Modern sebagai berikut

1. Azas menurut Falsafah Hukum (Azas Keadilan)
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Hukum pajak adalah kumpulan peraturan peraturan yang mengatur hubungan antara

pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Adapun

tujuan setiap hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan

pajak. Keadilan ini bersifat relatif dan direalisasikan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan maupun pelaksanaannya.

Keadilan dalam pelaksanaan ini diwujudkan dengan adanya hak wajib pajak seperti

mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding Badan

Perselisihan Sengketa Pajak (BPSP). Untuk itu, ada beberapa teori yang menyatakan

keadilan diantaranya;

(a) Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan beban hidup

seseorang. Beban ini dapat dilihat dari 2 (dua) unsur yaitu unsur obyektif seperti

penghasilan, kekayaan dan pengeluaran seseorang. Sedangkan unsur lain adalah

unsur subyektif yaitu segala kebutuhan terutama material dengan memperhatikan

besar kecilnya tanggungan keluarga. Oleh Karena itu, dalam pelaksanaannya

direalisasikan dengan istilah "Hidup Layak". Hidup layak ini adalah batas

penghasilan seseorang tidak dikenakan pajak sesuai dengan beban atau

tanggungan keluarga (PTKP). Menurut Undang-undang Perpajakan setelah

mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan baru melalui keputusan

Menteri Keuangan tahun 2005, PTKP seseorang adalah sebagai berikut :

- Keterangan Batas Penghasilan

- Wajib Pajak Rp. 13.200.000/ tahun

- Wajib Pajak Nikah Rp. 1.200.000/ tahun

- Tanggungan (Max 3) @ Rp. 1.200.000/ tahun

(b) Teori Gaya Beli
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Teori ini menekankan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang

dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan kepentingan

individu maupun negara melainkan kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan

bahwa apabila masyarakat mampu untuk membeli barang tertentu yang

memiliki unsur pajak tinggi maka berarti orang tersebut harus membayar pajak

lebih tinggi. Seperti contoh apabila seseorang mampu membeli barang mewah,

maka dia mampu membayar pajak yang tinggi.

(c) Teori Asuransi

Teori ini menekankan pada tugas negara untuk melindungi warga negera dengan

segala kepentingannya yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda

seperti; seseorang yang membayar asuransi jiwa, berarti premi yang dibayar

terhadap pihak asuransi harus dikenakan pajak. Teori ini banyak yang menentang

sebagai akibat pernbayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pernbayaran

premi. Hal ini juga didukung oleh beberapa alasan antara lain

(1) Apabila timbul suatu kerugian, maka ticlak ada penggantian dari Negara

(2) Antara pernbayaran dengan jasa perlinclungan ticlak memiliki hubungan

langsung.

(d) Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada pembebanan pajak seseorang harus didasarkan pada

kepentingan masing-masing terhadap tugas negara.

(e) Teori Bakti

Teori ini menekankan bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak sebagai

tanda bakti pada negara tanpa memandang warga negara itu mampu atau tidak

membayar pajak.
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2. Azas Yuridis

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang

tegas baik untuk negara maupun warga negara. Hal ini berarti, pernungutan pajak

harus didasarkan pada Undang-undang yang dalam hal ini mengacu pada UUD 1945

pas 23 (2) bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya

boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Penyusunan undang-undang yang

dimaksud harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR dan secara umum

harus menyangkut antara lain

(a) Hak hak Negara sebagai pernungut pajak harus dijamin terlaksana dengan

lancar

(b) Wajib pajak harus menclapat jaminan hukum sehingga tidak diperlakukan

semena-mena oleh aparatur

(c) Adanya jaminan hukum terhadap rahasia-rahasia wajib pajak dan tidak

disalahgunakan untuk keperluan individu atau golongan tertentu

3. Azas Ekonomis

Syarat ini menekankan bahwa pernungutan pajak tidak mengganggu keseimbangan

dalam kehidupan ekonomi bahkan harus mendukung kelancaran ekonomi sesuai

dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh Karena itu, kebijakan-kebijakan

tidak boleh menghambat kelancaran perekonomian baik bidang produksi maupun

perdagangan serta tidak merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha rakyat

untuk memperoleh kekayaan dan kebahagiaan.

4. Azas Finasial

Syarat ini menekankan bahwa hasil harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan

dalam pemungutan pajak. Oleh Karena itu, system permungutan pajak harus dibuat

secara sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga dapat mencapai efisiensi.



13

Secara khusus, atas pengenaan Pajak Penghasilan ada beberapa asas yang digunakan

suatu Negara dalam memungut Pajak diantaranya adalah :

1. Asas Tempat Tinggal

Negara memiliki hak untuk memungut atas seluruh Penghasilan Wajib Pajak

berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Hal ini tertuang dalam pasal 4 Undang-

undang Pajak Penghasilan bahwa ”Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia

dikenakan pajak atas Penghasilan hang diterima/ diperoleh yang berasal dari

Indonesia dan dari Luar Negeri.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan suatu Negara. Asas ini dikenakan atas

seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara memiliki hal untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada

suatu Negara yang memungut Pajak. Untuk itu, setiap Wajib Pajak yang menerima

atau memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa

memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

D. Tarif Pajak

Pemerintah dalam memungut pajak tidak dapat lepas dari rasa Keadilan. Hal ini

dilakukan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan pada akhirnya akan

mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara. Adil dapat diartikan bahwa

permungutan pajak harus umum dan merata sehingga wajib pajak memperoleh tekanan

yang sama dalam pembayaran pajak. Ada beberapa macam tarif dalam pemungutan pajak

yaitu :

1. Tarif Marginal

Prosentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini

biasa dikenal dengan tarif umum. Beberapa tarif marginal adalah :
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a. Tarif Pasal 17 UU No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini dilakukan

atas Pajak Pegawai Tetap dan Pajak atas Laba Usaha

b. Tarif FINAL. Tarif ini terbagi atas tarif Final atas Penghasilan Bruto yang

dikenakan atas Penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun PNBP

serta Tarif Final atas Penghasilan Netto seperti tarif Profesi yaitu Dokter,

Pengacara dan lain-lain seperti tertuang dalam Tarif Normatif yang dikeluarkan

Dirjen Pajak maupun Penghasilan bruto kurang dari 600.000.000.

2. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Prosentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan

pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan atas Wajib Pajak yang memiliki usaha

lebih dari satu jenis usaha. Sebagai contoh; apabila Penghasilan Kena Pajak dari

beberapa jenis usaha sebesar Rp. 100.000.000, maka tarif pajak penghasilan terutang

dihitung sebagai berikut :

5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

10% x Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000

J u m l a h Rp. 7.500.000

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui Tarif Efektif Rata-rata

sebagai berikut :

7.500.000

Tarif Efektif = --------------- x 100% = 7,5%

100.000.000

Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal

sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Proporsional

Tarif Pajak Proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan pajak dengan

presentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai pengenaan clasar pajak. Hal ini
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berarti pajak yang terutang akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah

sebagai clasar pengenaan pajak. Sebagai contoh adalah PPN yaitu sebesar 10% dari

harga jual

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin

besar dengan semakin besarnya jumiah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini

berarti, ada beberapa klasifikasi tertentu sesuai dengan jumlah sebagai dasar

pengenaan pajak. Sebagai contoh, PPh yang memiliki beberapa klasifikasi tarif.

Untuk lebih jelasnya, maka dapat digambarkan sebagai berikut

Dasar Pengenaan Pajak Tarif

0 sampai dengan 25.000.000 5%

25.000.000 sampai dengan 50.000.000 10%

50.000.000 sampai dengan 100.000.000 15%

100.000.000 sampai dengan 200.000.000 25%

Penghasilan di atas 200.000.000 35%

Dalam hal ini, tarif pajak progresif dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu

a. Progresif Proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik

secara tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

b. Progresif Degresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik

secara menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

c. Progresif progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik

secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
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3. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk

setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Sebagai contoh adalah Tarif Bea

Materai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Tarif

250.000 sampai dengan 1.000.000 Rp. 3.000

Diatas 1.000.000 Rp. 6.000

4. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin

kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini tidak

berarti, pajak yang terutang semakin kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi

kenaikan ini tidak proporsional dengan kenaikan jumlah sebagai dasar pengenaan

pajak.

E. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak dilihat dari kedudukan pajak dalam Hukum merupakan bagian dari

Hukum Publik. Akan tetapi, ada yang beranggapan bahwa hukum pajak merupakan suatu

ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu :

1. Hukum Pajak secara langsung digunakan sebagai sarana politik perekonomian.

2. Hukum Pajak memiliki tata tertib dan istilah yang khusus.

3. Hukum Pajak bersifat budgetair disamping memiliki fungsi mengatur perekonomian

suatu negara.

Dalam hal ini, kedudukan Hukum Pajak dapat digambarkan sebagai berikut
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Private Perdata

Hukum

Hukum Tata Negara

Public Hukum Pidana

Publik Hukum Administrasi

Hukum Pajak

Gambar 1

Kedudukan Hukum Pajak

Sehubungan dengan skema tersebut, maka Hukum Pajak merupakan salah satu bagian

dari Hukum Publik. Hal ini berarti, Hukum Publik mengatur hubungan antara pemerintah

selaku penguasa dengan rakyat selaku warga negara. Sedangkan Hukum Pajak mengatur

antara pemerintah selaku pemungut pajak (Fiskus) dengan rakyat selaku wajib pajak. Hal

ini berarti keduanya merupakan Hukum yang mengatur antara seseorang dengan

Pemerintah. Akan tetapi, Hukum Pajak secara tidak langsung memiliki hubungan dengan

Hukum Perdata. Hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Hukum Pajak menggunakan istilah yang lazim dipakai dalarn Hukum Perdata seperti

domisili dan tanggungan keluarga

2. Hukum Pajak menjadikan peristiwa-peristiwa, keadaan dan kejadian dalam Hukum

Perdata sebagai sasaran pajak yang dibuat dalam Undang-undang pajak.

Hukum Perdata merupakan hukum umum yang meliputi segala-galanya. Hukum pajak

sebagai bagian dari hukum publik harus mengikuti hukum perdata kecuali hukum publik

menentukan lain. Dalam hal ini, ada beberapa penyimpangan-penyimpangan antara kedua

hukum tersebut. Penyimpangan dianggap benar dalam hukum perdata belum tentu benar

menurut hukum pajak. Ini dapat dilihat dari beberapa contoh di bawah ini :
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a) Kuitansi pembelian kendaraan bermotor. Menurut Hukum Perdata sesuai dengan

harga sebenarnya. Akan tetapi, Hukum Pajak memandang berdasarkan harga pasar

atau taksiran kecuali harga dalam kuitansi sama dengan atau lebih besar dari harga

pasar

b) Domisili, menurut Hukum perdata berdasarkan kenyataan atau tempat tinggal.

Sedangkan Hukum Pajak berdasarkan keadaan antara lain :

1. Kegiatan terbesar badan Usaha

2. Kantor terbesar dari Badan Usaha

3. Tempat Statutair

4. Tempat dimana pajak paling cepat dan tepat

c) Status keluarga, menurut Hukum Perclata berclasarkan keaclaan. Seclangkan

Hukum Pajak sesuai awal tahun takwin atau masa pajak.

Disamping itu, Hukum Pajak memiliki kaitan yang erat dengan Hukum Pidana dimana

Hukum Pajak tidak dapat melepaskan diri dari sanksi-sanksi pidana dalam undang-

undang maupun peraturan-peraturan hukum pidana fiskal.

Dalam kaitan dengan Hukum Pajak tersebut perlu dibedakan antara Hukum Pajak

Material dan Formal. Hukum Pajak Material memuat norma-norma tentang :

a. Obyek pajak yaitu keadaan, perbuatan clan peristiwa hukum yang harus dikenakan

pajak.

b. Subyek pajak yaitu siapa-siapa yang harus dikenakan pajak atau pihak yang

memiliki utang pajak.

c. Peraturan yang menurut tariff dan sanksi-sanksi

d. Penghasilan



19

Sedangkan Hukum Pajak Formal adalah bentuk atau cara-cara untuk menjelmakan

hukum material menjadi suatu kenyataan. Hukum ini memuat tentang

a. Tata cara penyelenggara penetapan suatu utang pajak

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan mengenai perbuatan, keadaan dan

peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban pembukuan, penagihan utang pajak dan prosedur mengajukan surat

keberatan, permohonan banding dan sebagainya.

Dengan demikian, Hukum Pajak Material menimbulkan utang pajak. Sedangkan Hukum

Pajak Formal mengatur syarat-syarat pelaksanaan Hukum Pajak.

F. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Utang pajak dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan secara langsung. Hal ini

menunjukkan bahwa utang pajak mendapat perlindungan oleh Hukum. Misalkan,

penyitaan yang kemudian dilakukan penjualan barang-barang dan bahkan paksaan badan

yang dinamakan penyanderaan. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi

masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita tinjau dari dua sisi yaitu timbul dan hapusnya

utang pajak

1. Utang Pajak

Utang pajak adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur. Akan tetapi utang

pajak bukan merupakan suatu perjanjian. Utang pajak ini dapat kita tinjau dari 2 (dua)

segi aspek yaitu

a. Aspek Hukum Pajak Material

Hukum Pajak Material adalah utang pajak yang timbul karena adanya undang-

undang. Oleh karena itu, pelunasan utang pajak ini dapat dipaksakan berdasarkan

undang-undang. Dalam pelaksanaannya diterapkan terhadap pajak ticlak
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langsung. Hal ini disebabkan sifat yang obyektif dan pemungutannya tidak

memerlukan SKP. Misalkan, Bea Materai, dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor.

b. Aspek Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal adalah utang pajak yang timbul sebagai akibat adanya Surat

Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh pihak Fiskus. Dalam

pelaksanaannya ini dikenakan terhadap pajak langsung. Misalkan PPh. Akan

tetapi, saat terjadinya utang pajak kepentingan hanya dapat dirasakan secara

insidental (Sekali-kali). Ini dapat digambarkan sebagai berikut :

(1) Dalam hal pembagian kekayaan ; Hakim memutuskan harta dipisah bagi

kedua belah pihak. Akan tetapi utang pajak manakah yang harus dibebankan

pada kekayaan.

(2) Dalam hal Faillissement ; Fiskus yang didahulukan mengetahui adanya utang

pajak yang melekat pada harta pailit.

(3) Dalam hal pelaksanaan undang-undang pajak ; Pada saat terjadi penyusunan

bagian-bagian dari kekayaan agar dapat menetapkan pajak kekayaan untuk

menghitung besarnya Bea Warisan.

Adapun peraturan-peraturan untuk mendukung menerapkan Hukum Pajak Formal ini

adalah sebagai berikut

1. Peraturan yang ditujukan untuk kewajiban membayar pajak. Ini menyangkut

antara lain :

a. Kerjasama dengan wajib pajak

- Dalam hal penyelenggaraan pengenaan pajak diserahkan kepada wajib

pajak
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- Dalam hal pajak ditetapkan ex officio (karena jabatan) oleh fiskus seperti

pajak tanah. Akan tetapi kontrol dilakukan oleh pihak fiskus. Kebutuhan

kerjasama antara fiskus dengan wajib pajak, yaitu melalui SPT yang

mernuat pemberitahuan telah terjaddi utang pajak dan mernuat keterangan

untuk menetapkan jumlah pajak

b. Kerjasama dengan pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak tertentu seperti Akuntan Pajak sehingga dapat

diminta keterangan untuk pertanggung jawaban utang pajak. Selain itu, bank

dapat juga diminta keterangan. Akan tetapi harus memelihara rahasia bank.

Kerjasama dengan pihak tertentu yaitu apabila ada pengaduan tentang utang

pajak. Hal ini dalam rangka membantu fiskus untuk menjalankan tugas secara

adil terutama Pihak yang turut campur menghitung pajak. Untuk itu ditunjuk

majikan yang memotong pajak untuk memberikan keterangan kepada Wajib

Pajak

2. Peraturan yang menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pemungutan pajak

Peraturan ini biasanya menyangkut aturan batas waktu termasuk keberatan

atas ketetapan pajak dan pengajuan permohonan banding kepada BPSP. Pihak

fiskus dimungkinkan untuk mengesampingkan batas waktu dilihat dari segi

kebijakan.

3. Peraturan perlindungan kepentingan wajib pajak dalam peradilan pajak

2. Hapusnya Utang Pajak

Setiap perikatan termasuk utang pajak harus memiliki masa akhir pada waktu tertentu.

Oleh karena itu, utang pajak berakhir diakibatkan antara lain :

(1) Pembayaran

Pembayaran ini dilakukan pada Kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh

negara. Pembayaran ini biasanya berwujud uang.
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(2) Kompensasi

Kompensasi ini merupakan pengimbangan atas kelebihan pembayaran terhadap

utang tahun berikutnya.

(3) Penghapusan Utang Pajak

Penghapusan ini sebagai akibat keadaan wajib pajak yang tidak memungkinkan

untuk melunasi pembayaran pajak.

(4) Daluarsa/ Lewat Waktu

Daluwarsa memiliki jangka waktu tertentu yaitu 10 tahun terhitung dari akhir

tahun dalam utang pajak. Akan tetapi, hal ini juga masih dapat dibayaran yang

bersifat sukarela.

(5) Pembebasan

Pembebasan ini hanya berlaku terhadap bunga pajak atau kenaikan pajak yang

diatur dalam undang-undang. Dalam pajak mengenal system pemungutan pajak.

pemungutan ini dilakukan dalam rangka memudahkan pihak fiskus untuk

mengenakan utang pajak.

G. Pengelompokkan Pajak

Dalam hukum pajak mengenal pembagian jenis-jenis pajak atau pengelompokkan pajak.

Pengelompokkan ini tentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Adapun pengelompokkan yang

dimaksud adalah :

1. Pajak Berdasarkan Golongan

a) Pajak Langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak boleh dibebankan pada

orang lain atau pihak ketiga. Secara administrative, pajak langsung dikenakan
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berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan SKP bahkan PPh yang menjadi

beban orang atau badan tidak dapat dianggap sebagai biaya perusahaan

b) Pajak Tidak Langsung. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang'dapat dialihkan

pada pihak ketiga. Ini berarti, pemungutan pajak terjadi apabila ada peristiwa atau

perbuatan seperti penyerahan barang tidak bergerak, pembuatan akte dan lain-lain.

Jadi pajak ini tidak dipungut berdasarkan SKP dan tidak memiliki kohir.

Misalkan, Bea materai, Bea Balik Nama dan sebagaian besar pajak lainnya.

2. Pajak Berdasarkan Sifat

a. Pajak Subyektif Pajak. Subyektif adalah pajak yang didasarkan pada wajib pajak

dalam menetapkan pajak dengan alasan-alasan tertentu secara obyektif dan

berhubungan dengan keadaan material seperti beban wajib pajak dalam teori Gaya

pikul. Sedangkan alasan lain adalah adanya hubungan tertentu antara fiskus dan

subyek pajak seperti asas kebangsaan, domisili dan sumber yang dikenal dengan

cara pemungutan pajak.

b. Pajak Obyektif. Pajak obyektif adalah pajak yang didasarkan pada obyek seperti

keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak. Ini berarti,

fiskus tidak mempersoalkan subyek pajak dalam negeri maupun luar negeri.

Keadaan ini biasanya menyangkut kepemilikan atas benda seperti Pajak

Kendaraan Bermotor, Senjata Api, Anjing dan lain-lain. Perbuatan. Ini berarti

wajib pajak melakukan tindakan antara lain

1. Perpindahan atau pengalihan kekayaan dalam negara seperti Bea balik Nama

2. Penyerahan barang dari pabrikan di dalam daerah pabean

3. Penyetoran modal yang ditempatkan dari suatu persekutuan perseroan

sehingga membayar materai Modal

4. Penerimaan atau pengambil-alihan uang kepada pihak lain seperti Bea

materai.
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5. Pemindahan atau peralihan barang seperti Bea masuk dan Bea Keluar

6. Pemakaian barang di dalam negeri seperti, cukai tembakau, gula maupun

minuman keras

7. Peristiwa tertentu yang dapat menyebabkan utang pajak seperti Bea Warisan
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BAB 4

A. Pendahuluan

Pajak adalah istilah yang tidak asing lagi bagi kita, peranannyapun dalam

pengembangan suatu Negara juga sangat besar. Karena itu, di Indonesia banyak Undang-

Undang maupun peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pajak. Dari

periode ke periode peraturan tentang pajak selalu mengalami perubahan, begitupun di

Indonesia. Sehingga muncullah istilah-istilah baru tentang perpajakan yang harus

diketahui oleh orang banyak. Selain itu perlu disadari juga bahwa sebagian besar

penduduk indonesia yang belum mempunyai NPWP, padahal NPWP tersebut sangat

penting bagi pembangunan Negara dan menumbuhkan kesadaran pembaca untuk

membayar pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan” adalah UU No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dengan UU No. 16 tahun 2000, terakhir dengan

UU No. 28 tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU No. 28 tahun 2007 pada

dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat

pemungut pajak, serta sanksi perpajakan.

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah self assesment, yaitu Wajib

Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang,

menyetornya, serta melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut, sedangkan

fungsi Direktorat Jenderal pajak adalah melakukan pengawasan atas sistem self

assesment tersebut agar Wajib Pajak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-

BAB

2
OVERVIEW KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PERPAJAKAN (KUP)
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undang perpajakan. Penghitungan pajak yang terutang diatur dalam undang-undang

material perpajakan sebagaimana tersebut dalam UU PPh dan UU PPN. Sementara itu

pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta wewenang Direktorat Jenderal pajak

diatur dalam undang-undang formal perpajakan sebagaimana tercantum dalam UU No. 6

Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), yang

mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak serta wewenang Direktorat Jenderal

Pajak, termasuk sanksi perpajakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban

perpajakan

B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada WP

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergnakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai

dengan ketentuan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) untuk dicatat sebagai sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapat NPWP.

Fungsi NPWP

1. Sebagai sarana dalam administrasi pepajakan

2. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan

3. Dipergunakan untuk semua hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan

4. Untuk mendapat pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan untuk

mencamtumkan NPWP dalam setiap dokumen yang diwajibkan

Kewajiban Mendaftarkan Diri

1. WP Badan.

Wajib mendaftarkan diri pada KPP/KP4 dimana badan tersebut berkududukan.

2. WP Perseorangan/Orang Pribadi
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Wajib mendaftarkan diri pada KKP/KP4 dimana orang tersebut bertempat tinggal.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Wajib mendaftarkan diri pada KPP badan dan orang asing.

4. Cabang atau Perwakilan dari Orang Pribadi/Badan.

Wajib mendaftarkan diri pada KPP/KP4 dimana orang/badan tersebut melakukan

kegiatan.

5. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang

dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

berwujud diluar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa

dari luar daerah pabean, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1948 dan

perubahannya.

Tempat Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan di KPP yang wilayah kerja nya meliputi tempat tinggal

(orang pribadi), tempat kedudukan (Badan) atau tempat kegiatan usaha WP yang

bersangkutan.

2. Untuk orang pribadi jika memiliki rumah pada dua atau lebih wilayah kerja KPP

maka ditentukan berdasarkan pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan.

Jika tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi tiak dapat ditentukan maka

dilihat tempat orang pribadi tesebut yang lebih lama ditinggali.

Tata Cara Pendaftaran

1. WP akan mendafarkan diri wajib mengisih Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

2. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh WP sendiri atau

orang lain yang diberikan kuasa khusus.
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3. Penyampaian formulir pendaftaran WP yang telah diisi dan ditandatangani tersebut

dapat dilakukan oleh WP sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh.

Lampiran yang diperlukan pada formulir pendaftaran adalah:

1. WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas

a. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia

b. Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.

2. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas

a. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia

b. Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi

yang berwenang minimal lurah atau kepala desa

3. WP Badan

a. Foto kopi akte pendirian atau perubahan terakhir atau surat keterangan

penunjukan dari kantor pusat bagi BUT.

b. Foto kopi KTP/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor

ditambah surat keterangan tempat tinggal dari istansi yang berwenang

minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah satu pengurus

(Direksi) aktif

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi instansi

yang berwenang minimal lurah atau kepala desa

d. Surat persetujuan penanaman modal asing dari BKPM untuk WP PMA.

4. Bendaharawan sebagai WP Pemungut/Pemotong

a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan dan Foto kopi KTP

Bendaharawan.

5. Join Operation (JO) sabagai WP Pemungut/Pemotong

a. Fotokopi Perjanjian Kerjasama sebagai Join Operation

b. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota JO
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c. Fotokopi KTP/Katu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor

ditambah surat keterangan tempat tinggal dari Instansi yang berwenang

minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing dari salah satu pengurus JO

aktif

6. Cabang atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Jika WP (Orang Pribadi atau Badan) membuka pabrik atau cabang lain dilokasi

yang berlainan dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan maka dapat

memilih melakukan:

a. Desentralisai yaitu dengan mendaftar ke KPP temapat baprik/cabang itu

berlokasi (KPP lokasi/cabang) dengan kewajiban pajak dengan PPh pasal

21/23/26 dan PPN

b. Pemusatan pelaporan PPN pada satu KPP yaitu pada kantor tempat

kedudukan berada (kantor pusat)

Pendaftaran dilakukan dengan cara Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Kantor

Pusat/Domisili

7. Wanita Kawin tidak pisah harta melampirkan Fotokopi Surat Keterangan

Terdaftar Suaminya atau NPWP suaminya.

Jangka waktu penyelesaian pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar adalah satu hari kerja sejak

diterima lengkap formulir pendaftaran dan dokmen yang disyaratkan.

2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adlah tiga hari kerja sejak

diterima lengkap pelaporan dan dokumen yang disyaratkan.

3. NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak adalah tiga hari kerja sejak diterima lengkap formulir

pendaftaran dan pelaporan serta dokumen yang disyaratkan.

Penghapusan NPWP

1. Tata cara penghapusan NPWP
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a. Bagi WP orang pribadiyang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan

syaratnya adalah adanya pemberitahuan tertulis dari ahli waris yang dilengkapi

dengan fotokopi akte kematian.

b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

syaratnya adalah fotokopi surat nikah atau akte perkawinan.

c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak sesudah

selesainya pembagian dengan syarat adanya surat pernyataan dari ahli waris.

d. WP badan yang telah dilikuidasisecara resmi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan syarat adanya akte pembubaran dan

neraca likuidasi.

e. BUT yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT dengan syarat

adanya surat atau dokumen lain yang mendukung hal tersebut.

f. WP orang pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai WP

berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.

Selain syarat-syarat administrasi tersebut diatas maka juga harus dipenuhi syarat-

syarat berikut:

a. Telah melunasi utang pajak yang ada

b. Telah dilakukan PSL yang hasilnya menyatakan bahwa tidak terdapat tang pajak

atau adanya utang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena WP Orang

Pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, atau WP tidak

mungkin dapat ditemukan lagi, atau WP tidak mempunyai kekayaan lagi.

Tata cara pencabutan Pengakuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a. WP mengajukan permohonan pencabutan PKP.

b. Permohonan tersebut diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir

tahun pajak.

c. Pencabutan PKP ini dilakukan dalam hal:

a) PKP pindah ke KPP lain.

b) PKP bubar atau likuidasi.

c) PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.
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d) PKP yang jumlah peredarannya dalam satu tahun pajak tidak melebihi

batasan Pengusaha Kecil PPN.

d. Telah dilakukan PSL.

e. DJP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu tiga bulan sejak

permohonan diterima.

WP Pindah KPP

Dalam praktek bisa saja WP yang terdaftar dalam suatu KPP karena suatu hal (pindah

alamat atau berubah status permodalannya) pindah ke KPP yang lain maka WP tersebut

wajib mengisi surat pemberitahuan pindah yang diajukan ke KPP lama.

Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut maka KPP lama akan menerbitkan surat

pindah dimana surat ini melalui WP diserahkan ke KPP baru. Bila WP mengajukan surat

pemberitahuan pindah tersebut langsung ke KPP baru maka tindasan surat tersebut wajib

dikirim oleh WP ke KPP lama.

Jangka Waktu Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Pengukuhan PKP

1. WP Orang Pribadi yang mejalankan usaha atau pekerjan bebas dan WP badan

wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama suatu bulan setelah

saat usaha mulai dijalankan.

2. WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas apabila dalam

suatu bulan/masa pajak memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi

PTKP setahun wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat

pada akhir bulan berikutnya.

3. WP Orang Pribadi yang penghasilannya masih dibawah PTKP setahun dalam

mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

4. WP Orang Pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas dan WP Badan wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan saebagai PKP sebelum melakukan

penyerahan barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi

ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5. WP sebagai pengusaha kecil yang:
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a. Memilih sebagai PKP wajib mengajuka pernyataan tertulis untuk dikukhkan

sebagai PKP

b. Sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai

peredaran brutonya telah melampaui batasanyang di tentukan bagi Pengusaha

Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling

lambat akhir masa pajak berikutnya.

C. Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak

Batas waktu Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan

No Jenis Pajak Batas Bayar Batas Pelaporan

1 PPh Tgl 10 masa pajak berikut Tgl 20 masa pajak berakhir

2 PPh Ps.22 impor, PPN dan PPn BM
impor

Yang pemungutannya dilakukan oleh Dit.Bea Cukai
disetor dalam jangka waktu sehari setelah Pemungutan
dilakukan dan dilaporkan paling lambat 7 hari setelah
batas waktu penyetoran.

3 PPh Ps.22 impor, PPN dan PPn BM
impor

Harus dilunasi sendiri oleh WP bersama dengan saat
pembayaran bea masuk dan apabila ditunda atau
dibebaskan,harus dilunasi pada saat penyelesaian
dokumen import

4 PPh Pasal 22 Bendahara Disetor pada hari yang
sama dengan saat
pembayaran atas
penyerahan barang

Dilaporkan oleh
bendaharawan paling
lambat 14 hari setelah
masa pajak berakhir

5 PPh Pasal 22 atas penyerahan hasil
produksi oleh pertamina, penyerahan
bbm dan gas oleh badan usaha lain,
penyerahan gula pasir oleh bulog

Dilunasi oleh WP yang
membeli sebelum
penebusan Delevery Order

Dilaporkan oleh pihak yang
menyerahkan barang
paling lambat 20 hari
setelah masa pajak
berakhir

6 PPh pasal 22 yang dipungut oleh Badan
tertentu

Tangal 10 masa pajak
berikutnya

20 hari setelah masa pajak
berakhir

7 PPh Ps.23/26 Tanggal 10 masa pajak
berikutnya setelah masa
pajak terutang

20 hari setelah masa pajak
berakhir

8 PPh Ps.25 Tanggal 15 masa pajak
berikutnya

20 hari setelah masa pajak
berakhir

9 PPh Ps.29/SPT Tahunan PPh OP Sebelum SPT Tahunan
disampaikan

Akhir bulan ketiga setelah
tahun pajak berakhir

10 PPh Ps.29/SPT Tahunan PPh Badan Sebelum SPT Tahunan
disampaikan

Akhir bulan keempat
setelah tahun pajak berakhir

11 PPN dan PPnBM yang terutang dalam
satu Masa Pajak

Paling lambat akhir bulan
berikutnya setelah
berakhirnya masa pajak

Paling lama akhir bulan
berikutnya setelah
berakhirnya masa pajak
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dan sebelum SPT
disampaikan

12 PPN dan PPnBM Bendaharawan
Pemerintah

Tgl.7 Masa pajak
berikutnya

14 hari setelah masa pajak
berakhir

13 PPN dan PPnBM yang dipungut oleh
Pemungut PPN

Tgl.15 masa pajak
berikutnya

20 hari setelah masa pajak
berakhir \

Catatan: apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dan penyetoran
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, demikian pula bila tanggl jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari
libur maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

Tempat Pembayaran

Pembayaran dan Penyetoran Pajak dapat dilakukan di:

1. Kantor Pos dan Giro

2. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Anggaran (bank persepsi)

3. Untuk fiskal luar negri, diloket-loket pembayaran yang telah disediakan di

pelabuhan keberangkatan

4. Pembayaran dilakukan denggan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

Catatan: Pegawai Direktorat Jendral Pajak tidak dibenarkan menerima setoran pajak

dari WP

Pemindah bukuan (Pbk)

1. Dasar Pemindah bukuan

a. Adanya kelebihan pembayaran Pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat

Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP atau SKPLB)

b. Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang

besarnya dinyatakan dalam SKKPP (SKPLB)

c. Adanya surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan

pembayaran pajak, misalnya: SK Keberatan, SK Peninjauan Kembali

d. Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak terutang dalam surat ketetepan

pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak

e. Adanya pemberian bunga terhadap WP akibat keterlambatan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak.
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f. Adanya kesalahan dalam mengisi SPP baik yang menyangkut WP sendiri

maupun Wajib Pajak lain.

g. Adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal dari 1 SSP menjadi beberapa

jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak.

2. Tata Cara Pemindah bukuan

a. Diajukan Kepada Kepala KPK yang berwenang melaksanakan pemindah

bukuan

b. Diajukan secara tertulis dengan melampirkan (SSP asli, Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) asli dalam hal impor, bila pemecahan ada daftar WP, untuk Pbk

pasal 23 ada bukti koreksi dan surat pernyataan, alasan-alasan lain yang

menguatkan/mendukung permohonan Pbk)

c. Dalam hal nama dan pemegang asli SSP (yang mengajukan PBK) tidak sama

dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, maka pada permohonan

disamping harus melampirkan tersebut pada huruf a.s.d f juga harus

melampirkan surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya

tercantum dalam SSP tersebut yang menyatakan bahwa SSP tesebut

sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingan sendiri dan tidak

keberatan dipinda bubukan kepada Wajib Pajak yang mengajukan PBK.

Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan

penghitungan pajak dan atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan atau bukan obyek

pajak dan atau harta dan kewajiban , menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Surat pemberitahuan harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :

1. SPT masa yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak

2. SPT tahunan yaitu surat pemberiyahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian

dari tahun pajak.
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Fungsi Surat Pemberitahuan

1. Bagian WP PPh adalah untuk melaporkan, mempertanggung jawabkan perhitungan

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau

bagian tahun pajak.

b. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak

c. Harta dan kewajiban

d. Penyetoran dan pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan

lain dalam 1 masa pajak.

2. Bagi KPK adalah untuk mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan

PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:

a. Pangkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh KPK

dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak

3. Bagi pemotongan atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaprkan dan

mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Tempat Pengambilan SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diambil di:

1. Kantor Pelayanan Pajak

2. Kantor Penyuluhan Pajak

3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

4. Kantor Wilayah DJP
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5. Kantor Pusat DJP

6. Melalui homepage DJP: http://www.pajak.go.id

Penyampaian atau Pelaporan SPT

1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke

KPPatau kantor penyuluhan dan pengamatan Potensi Perpajakan setempat, atau

melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.

2. Tanda bukti dari kantor pos dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan

SPT sepanjang SPT tersebut telah lengkap

3. Untuk Wajib pajak Bulan SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi

4. Apabila SPT yang mengisi dan menandatangani orang lain bukan WP, harus

melampirkan suratkuasa khusus.

5. SPT harus dilengkapi dengan lampiran yang telah ditentukan termasuk neraca

dan perhitungan rugi laba (bagi WP yang wajib melakukan pembukuan)

6. Penyampaian SPT dapat juga dilakukan dengan media elektronik atau juga

disebut SPT dalam bentuk digital. Penyampaian SPT Digital dilakukan khusus

untuk SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT tahunan PPh. Yang di maksud

dengan penyampaian SPT dalam bentuk digital adalah penyampaian SPT dengan

menggunakan media 36 ember 36 r (CD,floppy disk) atau secara elektronik.

Aplikasi untuk e-SPT atau SPT Digital ini diberikan secara Cuma-Cuma oleh

DJP, cara pelaporan dengan media elektronik adalah:

Cara 1: Menggunakan media computer

a. WP membawa form. SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT yang telah

ditandatangani .

b. File data SPT yang tersimpan dalam media computer disertakan dalam

form tersebut.
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Cara 2: Menggunakan cara elektonik

a. WP membawa form. SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT yang

telah ditandatangani disetai berita acara serah terima informasi SPT.

b. Dalam hal ini WP mengirim SPT secara elektronik (on-line)

Penunda penyampaian SPT Tahunan/Perpanjang Penyampaian SPT Tahunan

Syarat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan

Pajak Penghasilan adalah:

1. Pemberitahuan diajukan sebelum batas waktu penyampain SPT Tahunan PPh

berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya.

2. Menyampaikan perhitungan sementara pajak penghasilan pajak yang terutang

dan dilampiri laporan keuangan sementara tahun pajak.

3. Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila

menurut perhitungan sementara kurang bayar.

4. Pemberitahuan menggunakan formulir 1770Y(OP)/1771Y(Badan)

5. Jangka waktu penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sama

dengan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu paling lama akhir

Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

6. Penundaan penyampaiaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2

bulan dari batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir (PER

21/PJ/2009 tanggal 2 Maret 2009).

7. Dalam hal Wajib Pajak belum siap untk menyampaikan SPT Tahunan dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pemberitahuan Perpanjangan

Penyampaian SPT Tahunan yang diajukan sebelumnya, maka Wajib Pajak

Masih dapat Menyampaikan pembritahuan perpanjangan SPT tahunan lagi
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sepanjang tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka

7.

Pembetulan SPT Tahunan

1. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian SPT atau terjadi

perubahan pada laporan keuangan WP yang berakibat pada kesalahan/kekeliruan

perhitungan pajak pengahasilan dalam SPT Tahunan/masa maka wajib pajak dapat

membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertuis dengan syarat

Direktur jendral pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, dalam hal

pemebetulan surat pemberiahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan

surat pemberitahuan harus disampaikan paliang lama dalam jangka waktu 2 tahun

sebelum daluarsa penetapan (5 tahun) (pasal 8 ayat (1) dan (1a)UU KUP).

2. Apabila atas pembetulan SPT Tahunan yang berakibat utang pajak menjadi lebih

besar maka dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang

bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal

pembayaran karena pembetulan tersebut (pasal 8 ayat (2) UU KUP).

3. Apabila atas pembetulan SPT masa yang berakibat utang pajak maenjadi lebih

besar maka dikenakan sanksi sebesar 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang

bayar dihitung sejak saat penyampaiaan SPT berakhir sampai dengan tanggal

pembayaran karena pembetulan tersebut. (pasal 8 ayat (2a) UU KUP).

4. Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tapi sepanjang belum dilakukan

tindakan penyidikan mengenai adanya ketidak benaran yang dilakukan WP

sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 (dalam mengisi SPT), maka apabila WP

dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya tersebut

dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya

terutang beserta sanksi ADMINISTRASI berupa denda sebesar 150% dari jumlah

pajak yang kurang dibayar maka teradap ketidak benaran perbuatan WP tersebut

tidak akan dilakukan penyidikan (pasal 8 ayat (3) UU KUP).
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5. Sekalipun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur

Jendral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, WP dengan kesadaran

sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidak benaran

pengisisan SPT yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:

a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;

b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau besar;

c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau kecil; atau

d. Jumlah modal mejadi lebih besar atau kecil

6. Dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan,

WP dapat membetulkan SPT tahunan PPh yang telah disampaikan dalam hal WP

menerima keputusan keberatan atau putusan banding mengenai surat ketetapan

pajak tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiska yang berbeda dari

ketetapan yang diajukan keberatan atau keputusan keberatan yang diajukan

banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima keputusan keberatan

atau putusan banding tersebut.

WP yang Dikecualikan dari penyampaian SPT (PMK 183/PMK.03/2007)

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya di bawah PTKP bebas

menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan tahunan.

2. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas

dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

Sanksi Pajak yang Terkait dengan Penyampaian SPT

a. Denda administrasi Pasal 7 UU KUP



40

b. Sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP jo Pasal 19 ayat (3)

UU KUP

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan pasal 13 ayat (3) huruf a UU KUP yaitu

bahwa bila SPT tahunan terlambat disampaikan berdasarkan waktu yang

ditetapkan dalam surat teguran maka WP dikenakan sanksi berupa kenaikan

sebesar 50% dari jumlah pajak penghasilan yang kurang bayar/tidak bayar;atau

100%dari PPh Pasal 21 yang tidak/kurang dipotong atau tidak/kurang

dipungut,atau tidak/kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi kurang

atau tidak disetorkan;atau 100% dari PPN dan PPnBm yang tidak atau kurang

dibayar.

d. Sanksi Pidana

a. Karena kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya

tidak benar dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan

yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, dipidana dengan

pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau selama-lamanya 1 tahun atau

denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang (pasal 38 KPU)

b. Karena sengaja. SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya

tidak benar,dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan

denda setinggi-setingginya 4 kali jumlah pajak terutang (pasal 39 ayat (1)

huruf b dan c UU KUP)

D. Sanksi Perpajakan

Dalam UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah

pula di atur pengenaan sanksi perpajakan, yang pada garis besarnya dibagi dalam 3 (tiga)

jenis sanksi administrasi yaitu:

1. Sanksi administrasi berupa bunga, yang terdiri dari:
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a. Bunga pasal 8 ayat (2), yaitu bunga atas pembetulan SPT Tahunan berdasarkan

kemauan WP sendiri Yang mengakibatka utang pajak menjadi lebih besar ,

besarnya bunga adalah 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar,

dihitung dari saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal

pembayaran kekurangan pajak akibat tersebut.

b. Bunga pasal 8 ayat (2a), yaitu bunga atas pembetulan SPT masa bedasarkan

kemauan WP sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

besarnya bunga adalah 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar,

dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran

kekurangan pajak akibat pembetulan tersebut.

c. Bunga Pasal 9 ayat (2a) jo Pasal 14 yaitu bunga atas keterlambatan membayar

atau menyetor PPh pasal 21/22/23/25 atau PPN dan PPnBM, yang besarnya

2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan anggal

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu)bulan, untuk paling

lama 24 bulan.

d. Bunga pasal 9 ayat (2b) jo Pasal 14 yaitu bunga atas keterlambatan membayar

atau menyetor PPh Pasal 29 (SPT Tahunan), yang besarnya 2% sebulan yang

dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai

dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu)

bulan, untuk paling lama 24 bulan.

e. Bunga Pasal 13 ayat (2) jo pasal 13 ayat (1) huruf a dan e, yaitu bunga atas

kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB, yang besarnya 2% sebulan

untuk selama-lamanya 24 bulan dihitung sejak saat terutang nya pajak atau

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai

diterbitkannya SKPKB.

f. Bunga pasal 14 ayat (3) jo pasal 14 ayat (1) huruf a dan b, yaitu bunga atas

pajak penghasilan dalam satu tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan

apabila dari hasil penelitian terhadap surat pemberitahuan terdapat kekurangan



42

prmbayaran sebagai akibat salah hitung dan atau salah tulis, yang besarnya 2%

sebulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau

tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

g. Bunga Pasal 19 ayat (1) yaitu, bunga penagihan atas jumlah yang masih harus

dibayar menurut SKPKB/SKPKBT dan tambahan jumlah pajak yang harus

dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan

atau putusan banding yaung tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo

pembayaran atau terlambat dibayar, yang besarnya 2% sebulan dihitung dari

tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal

diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Bunga pasal 19 ayat (2) yaitu bunga yang dikenakan apabila WP

diperkenankan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, yang

besarnya 2% sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

i. Bunga pasal 19 ayat (3) yaitu bunga atas kekurangan pembayaran akibat

permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

(penunda penyampaian SPT Tahunan) yang besarnya 2% sebulan yang

dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sampai

dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari

bulan dihitung penuh satu bulan.

j. Bunga pasal 13 ayat (5) yaitu bunga yang dikenakan dalam hal SKPKB

diterbitkan melebihi jangka waktu 5 tahun sebagai akibat WP setelah jangka

waktu 5 tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pindana di bidang

perpajakan atau tindak pindana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian

pada pendapatan Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, yang besarnya adalah 48% dari jumlah

pajak yang tidak atau kurang bayar.

k. Terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian PM

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah
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pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) sampai dengan tanggal

penerbitan STP dan bagian dari bulan dihitung 1 bula penuh.

2. Sanksi administrasi berupa kenaikan

a. Pasal 8 ayat (5), yaitu apabila WP dengan kemauan sendiri membetulkan SPT

yang telah disampaikan dengan mengungkapkan dalam laporan tersendiri

tentang ketidak benaran pengisian surat pemberitahuan yang telah

disampaikannya yang mengakibatkan pajak yang masih harus bayar menjadi

lebih besar maka dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari atas pajak yang

kurang bayar itu.

b. Pasal 13 ayat (3) jo pasal 13 ayat (1) huruf b, yaitu kenaikan apabila SPT tidak

disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur

secara tertulis tidak juga menyampaikan SPTdalam batas waktu sebagaimana

telah ditentukan dalam surat teguran yang besarnya kenaikan adalah 50%

untuk PPh, 100% untuk PPh yang dipotong/dipungut dan 100% untuk PPN.

c. Pasal 13 ayat (3) jo pasal 13 ayat (1) huruf d, yaitu apabila WP tidak

menyelenggarakan atau melaksanakan pembukuan sebagaimana diatur dalam

pasal 28 UU KUP atau tidak melaksanakan kewaji ban sebagaimana diatur

dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP dengan besarnya kenaikan adalah 50% untuk

PPh, 100% untuk PPh yang dipotong?dipungut dan 100% untuk PPN

d. Pasal 13 ayat (3), yaitu apabila WP yang seharusnya memungut atau

memotong PPh pasal 21/23/26 dan PPN ternyata tidak melakukan

kewajibannya tersebut atau telah melakukan kewajibannya tersebut namun

tidak semuanya, atau melakukan pemungutan/ pemotongan namun tidak atau

kurang menyetorkan pemungutan atau pemotongannya tesebut dikenakan

kenaikan sebesar 100%.
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e. Pasal 13 ayat (3) jo pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya

dikompensasikanselisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan 44ember

0% (nol persen) dengan besarnya kenaikan 100%.

f. Pasal 13A, yaitu: apabila WP karena kealpaannya tidak menyampaikan surat

pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak

benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan apabila

kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan maka dikenakan sanksi

administrasi berupa kenaikan 200%dari jumlah pajak yang kurang dibayar

yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB

g. Pasal 15 ayat (2) KUP, yaitu apabila diterbitkan SKPKBT maka sanksinya

adalah kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi

kenaikan ini tidak dikenakan apabila SKPKBP ini diterbitkan bedasarkan

keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri dengan syarat DJP belum

mulai melakukan pemeriksaan.

h. Pasal 17C, yaitu apabila kepada WP dengan kriteria tertentu telah diterbitkan

surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,

ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan harus diterbitkan SKPKB maka dengan

sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

3. Sanksi administrasi berupa denda

a. Pasal 7 ayat (1) KUP, yaitu apabila WP terlambat menyampaikan SPT dalam

batas waktu yang telah dientukan denga besarnya denda Rp50.000 untuk SPT

masa dan Rp100.000 untuk SPT Tahunan.

b. Pasal 8 ayat (3), yaitu apabila WP sebelum dilakukan tindakan penyidikan mau

mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya, maka dendanya adalah sebesar

150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
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c. Pasal 14 ayat (4), yaitu apabila pengusaha yang dikenakan PPN tetapi tidak

melaporkan usaha kegiatan usahanya untuk dukukuhkan sebagai pengusaha

kena pajak, atau pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP membuat

Faktur Pajak, atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak

membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau

tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap maka dikenakan sanksi denda

sebesar 2% dari dasar penggenaan pajak.

d. Pasal 38, yaitu : apabila WP tidak menyampaikan surat pemberitahuam atau

menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang isisnya tidak benar sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapat Negara dan perbuatan tersebut

merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana

dimaksud dalam pasal 13A didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang

terutang atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang

terutang atau kurang dibayar atau dipindana kurung paling singkat 3 bulan atau

paling lama 1 tahun

e. Pasal 44B, yaitu apabila dalam singkat penyedikan, berdasarkan permintaan

Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan Negara, tindakan penyidikan

itu di hentikan maka WP dikenakan sanksi denda sebesar 4 (empat) kali jumlah

pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Selain sanksi administrasi diatas, maka terdapat juga sanksi pidana yang dikenakan

dalam hal:

1. Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbukkan

kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan kurungan paling lama 1

tahun dan atau denda paling tingga 2 kali jumlah pajak yang terutang yang

tidak atau kurang dibayar.
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2. Setiap orang yang tidak sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalah

gunakan tanpa hak NPWP/PKP atau tidak menyampaikan SPT, atau

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, atau menolak untuk dilakukan

pemeriksaan, atau memperlihatkan pembukuan/dokumen palsu, atau tidak

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau

meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnnya atau tidak menyetorkan

pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan

kerugian Negara dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit

2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan denda

paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana

menylah gunakan tanpa hak NPWP/PKP atau tidak menyampaikan SPT, atau

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dalam rangka mengajukan

permohonan restituasi atau melakukan kompensasi pajak dipidana dengan

penjara paling lama 2 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah

restitusi yang dimohon dan atau komponensasi yang dilakukan oleh WP.

E. Pembukuan dan Pencatatan

Dalam pasal 1 angka 26 UU KUP yang dimaksud dengan pembukuan 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 dan jasa, yang ditutup dengan menyusun

laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain setiap tahun pajak berakhir.

Yang Wajib Pembukuan

a. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

b. WP Badan di Indonesia
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Dengan ketentuan pokok pembukuan sebagai berikut:

a. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan:

1. Menggunakan huruf Latin.

2. Menggunakan angka Arab.

3. Menggunakan satuan mata uang Rupiah.

4. Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing (bahasa Inggris yang

diijinkan oleh Menteri Keuangan.

b. Diselenggarakan dengan prinsiptaat saat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel

kas

c. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung

besarnya pajak yang terutang.

d. Buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen lain wajib disimpan selama 10

tahun di Indonesia. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara elektronik atau

program aplikasi online wajib menyimpan soft copy di Indonesia selama 10 tahun.

e. WP yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang

selama rupiah beserta syarat-syaratnya adalah:

1. WP dalam rangka pemodalan asing

2. WP dalam rangka kontrak karya pertambangan

3. WP dalam rangka kontrak bagi hasil pertambangan/pengeboran

4. Bentuk Usaha Tetap

5. WP yang berafisiliasi dengan perusahaan induk diluar negeri

6. Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
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1. Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah adalah bahasa Inggris dan

mata uang Dolar Amerika Serikat

2. Mendapat Ijin dari Menteri Keuangan

Permohonan ijin Kementerian Keuanagan harus dilampiri: fotokopi SPT

Tahunan terakhir (bagi WP yang telah berdiri lebih dari satu

tahun)/fotokopi NPWP dan akta pendirian (bagi WP yang baru berdiri

dalam satu tahun berjalan)

Yang Wajib Pencatatan

a. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan

menghitung penghasilan netonya dengan menggunkn norma perhitungan penghasilan

neto.

b. WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

dengan ketentuan pokok pencatatan sebagai berikut:

a. Pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 bulan mulai

tanggal 1 januari s.d 31 desember

b. Terdiri dari 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 obyek pajak dan

penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

c. Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha dan atau tampat

usaha, pencatatn harus dapat menggambarkan jumlah peredaran usaha atau

penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha.
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Norma Perhitungan

Norma Perhitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menetukan

penghasilan neto wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak dapat

melakukan/menyelenggarakan pembukuan. Adapun syarat-syarat untuk dapat

menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto ini adalah:

a. Peredaran bruto dalam satu tahun tidak mencapai Rp4.800.000.000

b. Memberitahukan kepada DJP u.p.KPP dimana WP terdaftar dalam jangka waktu 3

bulan pertama dari tahun buku.

c. menyelengarakan pencatatan

jika tidak memberitahukan ke DJP dianggap memilih menyelenggarakan

pembukuan. Apabila WP tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan

pembukuan, atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti

pendukungannya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan Mentri Keuangan.

F. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan

mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Tujuan Pemeriksaan

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka member

kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, pemeriksaan

ini dilakukan dalam hal:
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1) Surat pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk

yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2) SPT Tahunan PPh menunjukan rugi

3) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada

waktu yang telah ditetapkan

4) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh

Dirjen Pajak

5) Adanya indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian

surat pemberitahuan yang tidak dipenuhi.

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undang perpajakan.

1) Pemberian NPWP secara jabatan.

2) Penghapusan NPWP.

3) Pengukusan atau Pencabutan PKP.

4) WP mengajukan keberatan.

5) Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan

neto.

6) Pencocokan data dan atau alat keterangan

7) Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil

8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN

9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk

tujuan lain selain tujuan diatas.
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2. Jenis Pemeriksaan

a. Pemeriksaan rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutindilakukan terhadap Wajib Pajak

b. Pemeriksaan khusus

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP berkenan dengan adanya masalah

dengan secara khusus berkaitan dengan WP tersebut.

c. Pemeriksaan bukti permulaan

Pemeriksaan untuk mencari atau mendapatkan bukti permulaan tentang adanya

dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan

d. Pemeriksaan WP lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat

usaha dari WP yang berlokasi diluar KPP domisili. Permintaan pemeriksaan

berasal dari KPP domisili

e. Pemeriksaan tahun berjalan

Pemeriksaan terhadap WP yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-

jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas

kewajiban pajak lainnya.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan

a. Pemeriksaan lapangan

Yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun

berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang

dilakukan di tempat wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan

pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana lapangan.
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b. Pemeriksaan kantor

Yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau

tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dikantor DJP q-q KPP.

Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.

4. Pemeriksaan Ulang dan Perluasan Pemeriksaan

a. Pemeriksaan ulang

Dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jendral

Pajak, yang diberikan apabila terdapat:

1) Indikasi bahwa WP melakukan tindak pindana di bidang perpajakan

2) Adanya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang

dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang

3) Sebat-sebab lain berdasarkan instruksi Dirjen Pajak

G. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP)

a. Pengertian

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan

atas sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

STP ini sama kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak.

b. Fungsi

1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak

2) Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda
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3) Sarana untuk menagih pajak.

c. Alasan diterbitkannya STP (Pasal 14 ayat (1) UU No.16 tahun 2000)

1) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar

2) Hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak

sebagai akibat salah satu dan atau salah hitung

3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga

4) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN tetapi

tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

5) Pengusaha yang tidak dkukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak

atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat

faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak

mengisi selengkapnya faktur pajak.

6) PKP melaporkan FP tidak sesuai dengan masa penerbitan FP;

7) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak

Masukan.

d. Sanksi dalam SPT antara lain:

1) Sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 (SPT Masa selain SPT masa

PPN) dan Rp500.000 (SPT Masa PPN) jika WP tidak atau terlambat

menyampaikan SPT Masa dan Rp1.000.000 jika tidak atau terlambat

menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atau Rp100.000 (SPT Tahunan

OP)

2) Sanksi administrasi berupa denda 2% dari DPP apabila pengusaha yang

dikenakan PPN tetapi tidak melaporkan usaha kegiatan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, atau pengusaha yang tidak

dikukuhkan sebagai PKP membuat Faktur Pajak, atau Pengusaha yang telah
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dikukuhkan sebagai PKP membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak

tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap

3) Sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak melakukan

pembetulan SPT berdasarkan bunga adalah 2% dari jumlah pajak yang

kurang dibayar, dihitung dari saat penyampaian SPT berakhir dengan

tanggal pembayaran kekurangan pajak akibat pembetulan tersebut.

4) Sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan membayar atau menyetor

PPh Pasal 21/22/23/25 atau PPN dan PPnBM, yang besarnya 2% sebulan

yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, untuk paling

lama 24 bulan

5) Sanksi administrasi berupa bunga pasal 19 ayat (3) yaitu bunga atas

kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu

penyampaian SPT Tahunan PPh (penundaan penyampaian SPT tahunan)

yang besar nya 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban

menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya

kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu

bulan.

6) Sanksi administrasi berupa bunga atas pajak penghasilan dalam tahun

berjalan tidak atau kurang dibayar, dan apabila dari hasil penelitian terhadap

surat pemberithuan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah

hitung dan atau salah tulis, yang besarnya 2% sebulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan

diterbitkannya SPT.
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Surat Ketetapan Pajak

a. Pengertian

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi SKPKB, SKPLB,

SKPN, dan SKPKBT.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

1) SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

2) SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dalam hal:

i. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain

ii. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat

Tegoran

iii. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM disimpulkan bahwa terdapat

PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau dikenakan tariff 0%.

iv. Kewajiban Pasal 28 dan Pasal 29 KUP tidak dipenuhi

3) SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 5 tahun lelah lewat dalam

hal WP dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar (SKPLB)

1) SKPLB adalah surat ketetapan pajak menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang.

2) SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan
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3) Dalam hal terdapat permohonan restitusi atas SPT LB, maka SKPLB harus

diterbitkan paling lambat 12 bulan dari tanggal SPT LB diterima.

4) Dalam hal permohonan restitusi SPT LB diajukan oleh WP dengan kriteria

tertentu, maka DJP setelah melakukan penelitian harus menerbitkan Surat

Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) paling

lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPH) dan 1 bulan sejak

permohonan diterima (untuk PPN).

5) Bila SKPKPP telah diterbitkan, maka DJP masih dapat melakukan

pemeriksaan terhadap WP dimaksud dan bila hasil pemeriksaan tersbut

berupa SKPKB, jumlah kekurangan pajaknya dikenakan sanksi kenaikan

sebesar 100%.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama

besarnya dengan jumlah krdit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada

kredit pajak.SKPKN diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan.

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

1) SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas

jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah

diterbitkan sebelumnya)

2) SKPKBT dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah data pajak

terutang berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak

apabila di temukan data baru (novum) dan atau data yang semula belum

terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi

berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersbut. Kenaikan ini

tidak akan dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan ketrangan
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tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum

mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

4) Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKBT tetap dapat

diterbitkan apabila ditambah sanksi 48% dari jumlah yang tidak atau

kurang dibayar dalam hal wajibpajak setelah lewat jangka waktu tersbut

dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

f. Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak (Pasal 36 ayat (1) UU KUP)

(lebih lanjut dibahas di Penyelesaian sengketa pajak)

1) Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat

mengurangkan membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar

2) Permohonan pengurangan atau pembatalan tersbut diajukan untuk suatu

ketetapan pajak dan diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak

tanggal diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT

3) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang

tidak benar harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut perhitungan

WP seharusnya terutang

4) Direkktur Jenderal Pajak harus member keputusan paling lama 6 bulan

sejak tanggal permohonan diterima

5) Terhadap keputusan pembatalan surat ketetapan pajak dapat diajukan

permohonan kepada Direktur Jenderal paling lama 3 bulan sejak tanggal

diterbitkannya keputusan tersebut.

6) Permohonan pada angka 5 hanya dapat diajukan oleh WP paling banyak 2

kali.
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H. Pembayaran Utang Pajak

Pada dasarnya pembayaran utang pajak yang timbul karena diterbitkan STP atau

surat ketetapan pajak berupa SKPKB/SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan/Surat

Keputusan Keberatan/Keputusan Banding yang hasilnya menimbulkan adanya Pajak

yang masih harus dibayar harus dilunasi paling lambat 30 hari dari tanggal terbit

STP/SKPKB/SKPKBT atau surat Keputusan Keberatan/Banding tersbut, serta utang

pajak yang timbul karena kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar )PPh

Pasal 29) dalam SPT tahunan PPh harus dibayar paling lambat tanggal 25 bulan ketiga

setelah berakhirnya tahun pajak.

Namun kepada WP masih diberikan kesempatan untuk dapat mengangsur atau

menunda pembayaran Utang Pajak tersbut yaitu:

1. Pajak yang masih harus diabayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan

Pembetulan/Surat Keputusan Banding yang hasilnya menimbulkan adanya Pajak

yang masih harus dibayar.

2. Kekurangan pembayaran PPh (PPh Pasal 29) dalam SPT Tahunan PPh

Yang dapat mengajukan permohonan adalah:

1. WP yang mengalami kesulitan likuiditas

2. WP yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya

3. Tidak mempunyai utang pajak yang telah jatuh tempo

Tata cara Pengajuan Permohonan angsuran atau Penundaan:

1. Diajukan secara tertulis kepada Ka KPP dimana WP terdaftar sebagai Wajib Pajak

dan diajukan dalam jangka waktu 15 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran

utang pajak berakhir disertai dengan alasan dan jumlah pembayaran pajak yang

dimohon diangsur/ditunda dengan dilampiri bukti-bukti yang meguatkan alasan

permohonan tersebut.
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2. Bersedia memberikan jaminan memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan

berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kecuali apabila Kepala

Kantor Pelayanan Pajak menganggap tidak perlu. Jaminan tersbut dapat berupa dapat

beupa bank garansi, perhiasan, kendaraan bero=motor, gadai dari barang bergerak

lainnya. Penyerahan hak milik secara kepercayaan, hipotik, penanggung utang oleh

pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.

3. Ka KPP menerbitkan Keputusan yang dapat menerima seluruh/sebagian atau

menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak

permohonan diterima lengkap.

4. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan

Pembayaran Pajak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Wajib Pajak mengajukan

permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau

pengurangan/pengahapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan

pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau

ditunda.

5. Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan angsuran atau

penundaan pembayaran, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur

atau menunda pembayaran.

6. Apabila Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur, ternyata

mempunyai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maka pengembalian

kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersbut langsung diperhitungkan

untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.

7. Apabila permohonan mengangsur atau menunda pembayaran dikabulkan baik

sebagian maupun seluruhnya maka atas angsuran atau penundaan tersbut dikenakan

sanksi bunga sebesar 2% sebulan (Pasal 19 ayat (2) UU KUP)

Selain melalui cara diatas, pembayaran utang pajak yang terdapat dalam

STP/SKPKB/SKPKBT atau Surat Kepututsan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/
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Keputusan Banding yang hasilnya menimbulkan adanya Pajak yang masih harus dibayar

dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan. Baik melalui permohonan WP atau

dilakukan secara jabatan oleh DJP (bila ada SKPLB pengembalian/restitusi pajak lainnya

misalnya SKPKPP atau pemberian imbalan bunga).

I. Penyelesaian Sengketa Pajak

Pembetulan (Pasal 16 UU No.16 tahun 2009)/PJ/2009

Dalam pasal 16 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 jo PER-48/PJ/2009 disebutkan bahwa

DJP karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan

pajak atau Surat Tagihan pajak karena terdapat:

1. Kesalahan tulis

2. Kesalahan hitung

3. Kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu:

a. Kekeliruan dalam penerapan tarif

b. Kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan pengahasilan neto

c. Kekeliruan penerapan sanksi administrasi

d. Kekeliruan PTKP

e. Kekeliruan penghitungan PPh dalam tahun berjalan

f. Kekeliruan dalam pengkreditan

Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah atau mengurangkan atau

mengahapuskan tergantung dari sifat kesalahan dana kekeliruannya. Dalam pemebtulan

ini tidak mengandung sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung argumentasi

yuridis antar fiskus dengan Wajib Pajak.
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Apabila masih terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Keputusan Pembetulan ini

maka WP dapat mengajukan kembali permohonan pemebtulan kepada DJP, atau DJP

dapat dilakukan pembetulan lagi karaena jabatan.

Keberatan (Pasal 25 dan 26 UU No.16 Tahun 2009)

Dalam Pasal 25 dan 26 UU No.28 Tahun 2000 jo PER Dirjen Pajak Nomor 49/PJ/2009

diatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus (DJP)

pada tingkat internal DJP.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT/SKPLB /SKPN kecuali

SKPKB Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasa 13A UU KUP,

pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdarkan ketentuan peraturan

perundang-undang perpajakan.

Sengketa antara WP dengan Fiskus dalam keberatan merupakan sengketa yang bersifat

material.

Syarat-syarat Pengajuan Keberatan:

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

2. Menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong/dipungut

atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan

yang jelas.

3. Satu Surat keberatan untuk satu surat ketetapan.

4. Satu surat keberatan untuk satu surat ketetapan.

5. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat

ketetapan atau tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut

pajak. Dalm hal ini Wajib pajak tidak dapat mengajukan surat keberatan dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan karaena sebab luar biasa (diluar kekuasaan Wajib Pajak)

harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa (force majeur) tersebut.
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Surat Keberatan yang memenuhi syarat-syarat diatas harus diproses oleh DJP dan

diterbitkan keputusannya dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan

diterima.

Apabila syarat-syarat diatas tidak dipenuhi, maka surat keberatan yang diajukan oleh

wajib pajak tidak dianggap sebagai surat keberatan. Apabila jangka waktu 12 bulan

tersebut fiskus belum memberikan keputusan maka ketentuan yang menyebutkan bahwa

surat keberatan dianggap diterima tidak berlaku.

Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir

memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan

lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan

informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga,

pembukuan, catatn, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan

dalam penyelesaian keberatannya.

Pengurangan dan Pembatalan (Pasal 36 UU No.16 tahun 2009) jo PER-01/PJ/2007

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atatu atas permohonan Wajib Pajak dapat:

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahannya;

2. Mengurangkan atau membatalkan surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
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3. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 yang tidak benar; atau

4. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat kettapan pajak dari hasil

pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau

b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak

Permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut diajukan untuk suatu ketetapan pajak

diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB

atau SKPKBT (untuk pengurangan/penghapusan sanksi dalam STP/SKPKB/SKPKBT)

atau SKPLB atau SKPN (untuk pembatalan:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

2. Setaip permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar

harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut perhitungan WP seharusnya

terutang.

3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan paling lama 6 bulan sejak tanggal

permohonan diterima.

4. Permohonan untuk nomor 1,2 dan 3 paling banyak diajukan 2 kali.

5. Permohonan untuk nomor 4 hanya dapat dilakukan 1 kali.

J. Pengadilan Pajak

1. Pengertian dalam Pengadilan Pajak

a. Yang dimaksud Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Pusat, termasuk Bea dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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b. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pajak

dengan Surat Paksa.

c. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan

kepada Pengadilan Pajak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

penaguhan Pajak dengan Surat Paksa.

d. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung

Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap suatu keputusan yang

dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku.

e. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung

Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terahadap keputusan yang

dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

f. Pengadilan perundang-undangan tingkat pertama dan terakhir dalam

memeriksa Sengketa Pajak.

2. Wewenang Pengadilan Pajak

a. Banding

Pengadilan Pajak dalam banding hanya berwenang memeriksa dan memutus

sengketa atau keputusan keberatan.

Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus pemohonan

banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang

sepanjang pearturan perundang-undangan yang terkait yang mengaturnya.
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b. Gugatan

Dalam hal gugatan, Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan

memutus gugatan sengketa atas:

1) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau

Pengumuman Lelang

2) Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak

3) Penertiban surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang

dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain

yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.

3. Tata cara mengajukan Banding dan Gugatan

a. Siapa yang dapat mengajukan Banding/gugatan

Yang dapat mengajukan banding adalah Wajib Pajak, sedangkan yang dapat

mengajukan gugatan adalah penggugat yaitu dapat Wajib Pajak dapat diwakili

oleh:

1) Pengurus/ Penanggung Pajak (WP Badan)

2) Kuasa hukum (Konsultan Pajak, Kuasa Khusus, Pengacara)

3) Kurator (jika WP dalam proses Pailit)

4) Ahli waris (dalam WP sudah meninggal dunia)

5) Bila dalam proses banding [emohon banding melakukan likuidasi,

penggabungan, pemecahan/pemekaran usaha, peleburan usaha, maka dapat

diwakilkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena
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likuidasi, penggabungan, pemecahan/pemekaran usaha, peleburan usaha

dimaksud.

b. Tata cara Pengajuan Banding

1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada

Pengadilan Pajak

2) Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dterimanya keputusan

yang akan disbanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan.

3) Satu Surat Banding untuk 1 (satu) Keputusan

4) Surat Banding memuat alasan-alasan yang jeals dan mencantumkan tanggal

diterimanya surat Keputusan yang disbanding serta dilampiri surat

keputusan yang disbanding tersebut.

5) Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang,

maka banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang tersebut

telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)

6) Permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Syarat 1) s.d 2) diatas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh

Pemohon Banding (WP,Pengurus,Kuasa Hukum,Kurator,atau penerima

tanggung jawab dalam WP Likuidasi dll).

c. Tata cara Pengajuan Gugatan

1) Gugatan diajukan dengan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada

Pengadilan Pajak

2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan Penagihan

Pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
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3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan selain gugatan terhadap

pelaksanaan Penagihan Pajak adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya

Keputusan yang digugat

4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana angka 2) dan 3) diatas tidak dapat

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon (force majeur) maka

jangka waktu tersbut ditambah/diperpanjang sampai 14 hari terhitung sejak

berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

5) Satu surat gugatan terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu

keputusan.

6) Gugatan diajukan oleh penggugat dengan disertai alasan-alasan yang jeals

dengan mencantumkan tanggal diterima,pelaksanaan Penagihan atau

keputusan yang digugat dan dilamiri salinan dokumen yang digugat.

Syarat 1) s.d 2) diatas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh

Penggugat.

4. Putusan Pengadilan Pajak

Putusan pengadilan pajak dapat berupa:

a. Menolak

b. Mengabulkan seluruhnya

c. Mengabulkan sebagian

d. Menambah pajak yang harus dibayar

e. Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung

f. Membatalkan

g. Tidak dapat diterima.
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Untuk “Putusan Tidak dapat Diterima” yang menyangkut

kompetensi/kewenangan, dapat diselsaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak

Surat Gugatan diterima. Dalam hal-hal khusus jangka waktu tersebut dapat

diperpanjang paling lama 3 bulan.

5. Peninjauan kembali

Walaupun Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir

dalam memeriksa Sengketa Pajak namun pihak-pihak yang bersengketa masih

mengajukan permohonan Peninjauan kembali kepada pihak Mahkamah Agung

melalui Pengadilan Pajak. Peninjauan kembali ini hanya dapat diajukan 1 kali saja.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajukan Peninjauan Kembali

adalah:

a. Apabila putusan Pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu

muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan

pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menetukan yang

apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pajak akan

menghasilalkan keputusan yang berbeda.

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang

dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat !1) huruf b (putusan

mengabulkan sebagian/seluruhnya) dan c (mengenai suatu bagian dari tuntuan

belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya.

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntuan belum diputus tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya.

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu pengajuan permohonan Peninjauan kembali adalah:
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a. Jika berdasarkan alasan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak

lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-

bukti yang kemudia oleh hakim pidana dinyatakan perkaranya dinyatakan palsu,

adalah 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat

tersbut atau sejak putusan Hakim pengadilan Pidana memperoleh kekuatan

hukum tetap.

b. Jika terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menetukan yang

apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pajak akan

menghasilkan keputusan yang berbeda, adalah 3 bulan terhitung sejak

ditemukannya surat/bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan

di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

K. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggungan Pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan dengan menegur memperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,

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

Penagihan Pajak dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak (sekarang pejabat sita), yang

dilengkapi dengan:

1. Tanda Pengenal Juru Sita Pajak

2. Surat Paksa atau.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Rangkaian tindakan Penagihan Pajak.
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No Kegiatan
Saat dan Kondisi

Penerbitan/Pelaksanaan
Uraian

1 Surat Teguran 7 hari, Penanggung pajak

tidak melunasi utang pajak

Diterbitkan setelah 7 hari

sejak tanggal jatuh tempo

STP/surat ketetapan pajak

2 Surat Paksa 21 hari Diterbitkan setelah lewat

waktu 21 hari sejak

diterbitkannya Surat Teguran

3 Surat Perintah 2x24 jam Dilaksanakan dlama waktu

2x24 jam terhitung sejak

tanggal Surat Paksa

diberitahukan keapa PP

4 Surat Perintah

Melakukan

Penyitaan (SPMP)

14 hari Dilaksanakan paling cepat 14

hari sejak Penyitaan

5 Lelang (untuk

barang bergerak)

14 hari Dilaksanakan paling cepat 14

hari sejak pengumuman

lelang di media masa

6 Pengumuman lelang

(II)

14 hari Paling cepat 14 hari sejak

pengumuman lelang pertama

7 Lelang (Barang tak

Gerak)

14 hari Dilaksanakan paling cepat 14

hari sejak pengumuman

lelang II di media masa

Surat Paksa diberitahukan kepada:

1. Untuk Orang Pribadi

a. Penanggungan pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang

memungkinkan
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b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat

usaha penanggungan pajak, apabila penanggungan pajak yang bersangkutan

tidak dapat dijumpai.

c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta

peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan belum

dibagi.

d. Para ahli waris apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah

dibagi.

2. Untuk Badan

a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik

modal, baik di tempat kedudukan badan, di tempat tinggal mereka maupun di

tempat lain yang memungkinkan.

b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan

apabila Juru Sita tidak dapat menjumpai dalah seorang pada angka 1 diatas.

3. Dalam hal tertentu

a. Dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator,

Hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan

b. Dalam hal WP dinyatakan bubar atau likuidasi, Surat Paksa diberitahukan

kepada orang atau kewajiban yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau

likuidator

c. Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa diberitahukan kepada

penerima kuasa tersebut

d. Apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahkan kepada huruf a dan b diatas maka

Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat
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e. Apabila WP/PP tidak diketahui tempat tinggslnys, tempat usaha nya atau

tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara

menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat

menerbitkannya, mengumumkan melalui media masa, atau cara lain yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penyitaan dilakukan terhadap barang milik:

1. Penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan

atau ditempat lain termasuk yang pengusaannya berada di tangan pihak lain atau

yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

2. Penanggungan Pajak orang pibadi

3. Untuk Penanggungan Pajak Badan, penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik

perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggungan jawab,

pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat mereka, maupun di tempat lain.
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BAB 5

A. Subjek Pajak Penghasilan dan Pengecualiannya

1. Yang menjadi Subjek Pajak, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak

Penghasilan adalah:

a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak;

b. Badan; dan

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

a. Badan perwakilan Negara asing;

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain

dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan

warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. Oraganisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan, dengan syarat:

a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

BAB

3
OVERVIEW PAJAK PENGHASILAN
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b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya

berasal dari iuaran para anggota;

c) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha atau kegaitan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

B. Objek Pajak Penghasilan dan Pengecualiannya

Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

eonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,

uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-Undang ini;

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

3. Laba usaha;

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
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b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalambentuk

apa pun;

d. Keuntungan kareana pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan,

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan

diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambanga, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam

perusahaan pertambangan;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan

pembayaran tambahan pengembalian pajak;

6. Bungan termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang;

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
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11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset;

14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebeas;

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;

17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan

Pengecualian objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak

Penghasilan, yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima

oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh penerima

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah;

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat, badan keagamaan, badan pendidikan , badan sosial termasuk yayasan,

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya
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diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada

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

pihak yang bersangkutan.

3. Warisan;

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti

penyertaan modal;

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau

Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang

dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma

penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan

asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi beasiswa;

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terabtas sebagai

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang

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

modal yang disetor.

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;



78

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang

tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan

kongsi, termasukl pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian

laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan

di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegaitan

dalam sector-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan; dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak

dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah

terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk

sarana dan prasarana kegaitan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih

tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan; dan

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jminan Sosial

kepada Wajib Pajak tertenu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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C. Beban-beban yang Boleh dijadikan Sebagai Pengurang Penghasilan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya penghasilan Kena

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan

penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan, termasuk;

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha,

antara lain:

a. Biaya pembelian bahan;

b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau asa termasuk upah, gaji, honorarium,

bonus, gratifikasi, dan tunjungan yang diberikan dalam bentuk uang;

c. Bunga, sewa, dan royalty;

d. Biaya perjalanan;

e. Biaya pengolahan limbah;

f. Premi asuransi;

g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan;

h. Biaya administrasi; dan

i. Pajak kecuali Pajak penghasilan;

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas

pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A UU

Pajak Penghasilan;

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan;



80

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam

perusahaan atau yang dimiliki untuk mendaptkan, menagih dan memelihara

penghasilan;

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

a. Telah dibebankan sebagai baiaya dalam laporan laba rugi komersial;

b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada

Direktorat Jenderal Pajak; dan

c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Instansi

pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis

mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur

yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau

khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan

untuk jumlah utang tertentu;

d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan

piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf k UU PPh;

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan;(PMK No.57/PMK.03/2010)

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah;

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia

yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
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11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah;

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah; dan

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

D. Beban yang Tidak Boleh Dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk menentukan besarnya

Penghasilan Kena Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

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

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis,

dan pembagian sisa hasiil usaha koperasi;

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang

saham, sekutu , atau anggota;

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang

menyalurkan kredit sewa guna usaha hak opsi, perusahaan pembiayaan

konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk

oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial;

c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
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f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah

industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan; (PMK No.81/PMK.03/2009)

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar

oleh pemberi kerja dan premi tersbut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak

yang bersangkutan;

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 diatur dengan atau berdasarkan Menteri Keuangan; (PMK

No.83/PMK.03/2009)

5. Jumlah yang melebihi kewajaran yan gdibayarkan kepada pemegang saham atau

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan yang dilakukan;

6. Harta yang dihibahkan,bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (3) huruf a dan huruf b,kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan hurufm serta zakat yang diterima oleh badan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk akan disahkan oleh

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah;

7. Pajak penghasilan;

8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau

orang yang menjadi tanggungannya;
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9. Gaji yang dibayarkan keapda anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham;

10. Sanksi administrasi berupa bungan, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa

denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

E. Rekonsiliasi Laba Fsikal dengan Laba Komersial

Peyesuaian fiskal diperlukan karena terdapat beberapa perbedaan antara prinsip

pembukuan menurut laporan keuangan secara fsikal dengan laporan keuangan secar

komersial. Hal ini disebabkan karena secara komersial diatur oleh PSAK dan secara

fiskal diatur oleh UU Pajak Penghasilan dan Peraturan pelaksanaannya.

1. Penyesuaian Fiskal Positif

a. Penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi

lebih besar sehingga menaikkan pajak terutang, pada umumnya timbul akibat

biaya-biaya yang secara kopmersial diakui, tetapi tidak diakui secara fiskal.

b. Penyesuaian fiskal positif itu dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu:

1) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang

saham, sekutu, atau anggota;

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberian dividen terselubung yang

dapat berupa pembayaran premi asuransi jiwa pemegang saham, pembayaran

baiay listrik dan telepon rumah pemegang saham, sekutu, atau anggota.

2) Pembentukan dan pemupukan dana cadangan;

Pembentukan dan pemupukan dana cadangan dalam penyesuaian fiskal tidak

termasuk pemupukan cadangan bagi usaha perbankan dan asuransi, sewa
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guna usaha dengan hak opsi, dan cadangan biaya reklamasi bagi usaha

pertambangan.

3) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan

kenikmatan;

4) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham

atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan;

5) Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan;

Termasuk dalam kategori ini adalah pemebrian beasiswa yang tidak memiliki

ikatan dengan perusahaan.

6) Pajak penghasilan;

7) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang

modalnya tidak terbagi atas saham;

8) Sanksi administrasi di bidang perpajakan;

9) Selisih penyusunan komersial di atas penyusutan fiscal;

10) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiscal;

11) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya;

12) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Contoh pengeluaran yang termasuk kelompok ini adalah

i. Perjalanan dinas pegawai tanpa disertai bukti-bukti;

ii. Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, maupun jasa produksi yang

dibebankan pada laba ditahan:

iii. PPh ditanggung perusahaan atas sewa rumah yang ditempati pegawai
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iv. Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di luar negeri;

v. Pajak masukan untuk perolehan BKP/JKP sesuai dengan Pasal 9 UU

PPh;

vi. Biaya entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominative;

vii. Biaya promosi yang tidak didukung bukti;

viii. Kerugian pengalihan harta yang tidak digunakan untuk usaha;

ix. Macam-macam biaya yang tidak didukung oleh bukti-bukti.

2. Penyesuaian Fiskal Negatif

a. Penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih kecil

sehingga menurunkan pajak terutang.

b. Penyesuaian fiskal negatif dikelompokkan menjadi:

1) Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal;

2) Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal;

3) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya;

4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

3. Beda Permanen dan Temporer

a. Beda Permanen

1) Timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan antara fiskal dan

pembukuan yang tidak akan terpulihkan di masa yang akan dating.

2) Contoh: non deductible expenses, objek PPh Final

b. Beda Temporer
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1) Timbul karena perbedaan metode antara akuntansi komersial dengan fiskal

yang akan terpulihkan di masa yang akan dating.

2) Contoh: karena perbedaan metode penyusutan atau masa manfaat aset antara

fiskal dan komersial.

F. Perhitungan Pajak Penghasilan Akhir Tahun

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, pada akhir tahun pajak dilakukan perhitungan

pajak terutang untuk tahun bersangkutan. Pajak yang terutang dikurangi dengan kredit

pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, baik pajak yang telah dipotong oleh pihak

lain maupun pajak yang disetor sendiri, akan menghasilkan kurang bayar atau lebih bayar.

1. Kompensasi kerugian

Apabila bruto setelah dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan diperoleh

kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atua laba

fiskal selama lima tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun

terjadinya kerugian tersebut. Misalnya, Wajib Pajak PT ABC mengalami kerugian

fiskal tahun pajak 2001. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan

penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Apabila

setelah kerugian tersebut dikompensasikan, sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi

dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2017 atau

sesudahnya.

2. Tarif Pajak

a. Tarif Pajak Penghasilan WP Badan Dalam Negeri dan BUT

Sejak 1 januari 2010, tariff pajak penghasilan WP Badan Dalam Negeri dan BUT

adalah 25%

b. Tariff Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri
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Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Orang Pribadi

Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%

Di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp.

250.000.000
15%

Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp.

500.000.000
25%

Di atas Rp. 500.000.000 30%

untuk keperluan penerapan tariff pajak atas Penghasilan Kena Pajak, jumlah

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dahulu ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Misalnya, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 231.450.990. Untuk penerapan

tarif ke bawah menjadi Rp. 231.450.000

c. Kredit Pajak Penghasilan

Kredit pajak penghasilan terdiri dari:

a) PPh pasal 21 (Khusus untuk WP Orang Pribadi-Pemotongan dari pekerjaan).

b) PPh pasal 22 (Pemungutan pajak oleh pihak lain).

c) PPh pasal 23 (Pemotongan pajak dari modal dan jasa).

d) PPh pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri)

e) PPh pasal 25 (Cicilan Pajak Penghasilan yang di bayar sendiri oleh Wajib

Pajak).
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BAB 5

A. Pendahuluan

Dewasa ini, pemerintahan Indonesia dan juga pembangunan di Indonesia sudah

semakin berkembang. Oleh karena itu, hal ini memicu pemerintahan Indonesia

untukmencari suatu sumber dana agar pembangunan di Indonesia ini dapat tercapai dan

terlaksanadengan baik. Salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar adalah

dalam

sektor perpajakan. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang

sangat besar dan sangat berpeluang sebagai sumber-sumber penerimaan pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2002) pajak adalah suatu iurang yang hukumnya

wajibdilakukan oleh masyarakat Orang Pribadi maupun Badan di Indonesia yang bersifat

memaksadan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sesuai dengan undang-undang

yang berlakudan akan digunakan untuk pembangunan yang ada di Indonesia.

Jenis pajak yang ada di Indonesia bermacam-macam, salah satunya yakni

PajakPertambahan Nilai atau PPN, sebelumnya dikenal sebagai Pajak Penjualan namun

(Presiden,1983) UU no 8 ini telah diganti dengan (Presiden, 1994) UU no 11, (Presiden,

2000) UU no18 dan terakhir (Presiden, 2009) UU no 42. Pajak pertambahan nilai ini

adalah pajak yang dikenakan pada masyarakat yang mampu untuk berkonsumsi, yang

nantinya secaratidak langsung dikenakan kepada konsumen.

Sebagai Wajib Pajak, kita seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup

mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga Wajib Pajak nantinya dapat me

mbuat

perencanaan pajak yang tepat juga dapat menghemat pajak sehingga Pajak dapat dilakuka

n secara benar dan efisien namun sesuai dengan peraturan.

Perusahaan di Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar dan juga telah banyak

menjadi perusahan besar. Oleh karena itu, sebenarnya perusahaan dapat melakukan upaya

perencanaan pajak supaya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat di

minimalisiruntuk mendapatkan laba dan likuiditas perusahaan yang diharapkan namun

tidak melanggarUU yang sedang berlaku.

BAB

4
OVERVIEW PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG

EFEKTIF UNTUK PERUSAHAAN
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Melalui karakter Pajak pertambahan nilai datas, maka perusahaan dapat

melaksanakanTax Planning dengan memaksimaliskan pajak masukan yang nantinya akan

dapatdikreditkan, mendapatkan BKP atau JKP dari Pengusaha Kena Pajak, lalu

menunda pembuatan Faktur pajak dari penjualan BKP atau JKP yang pembayarannya bel

um kitaterima, paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Tax Planning atau perencanaan pajak ini memiliki manfaat yang besar bagi

perusahaan seperti meminimalisir jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutang seperti

yangdikemukakan dalam(Mangoting, 2004) kemudian juga dapat digunakan untuk

membuat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai lebih efisien. Selain itu dapt pula mendor

ong

ekspor perusahaan (karena penyerahan yang dikenakan 0%) juga mendorong investasi ( d

engandibebaskannya atau dimintanya kembali pajak yang telah dibayarkan dari perolehan

atauimpor barang modal).

B. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan

nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN

termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain

(pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak

(konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau

produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam

perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak

masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya,

sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh,

atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar

hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang

No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994,

Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang_Undang No. 42 Tahun 2009.

Mata uang yang bisa digunakan dalam e faktur hanya mata uang rupiah, jika ada transaksi

dalam mata uang dolar harus dilakukan konversi dengan menggunakan kurs yang

ditetapkan oleh menteri keuangan. Operating sistem komputer yang bisa digunakan untuk

menjalankan efaktur adalah windows, linux dan mac
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Karakteristik PPN

 Pajak tidak langsung (indirect tax), maksudnya pemikul beban pajak dan

penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah

subjek yang berbeda.

 Multi tahap (multi stage), maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai jalur

produksi dan jalur distribusi dari pabrikan.

 Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak tanpa

melihat kondisi subjek pajak.

 bersifat netral. yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa.

 Menghindari pengenaan pajak berganda (double tax). karena PPN hanya

dikenakan pada pertambahan nilainya saja.

 dipungut menggunakan faktur.

 PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (domestic

consumptions).

 Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu

dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

Pengecualian PPN

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak,

sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000

tidak dikenakan PPN, yaitu:

Barang tidak kena PPN

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya, meliputi:

o minyak mentah (crude oil).

o Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi

langsung oleh masyarakat.
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o Panas bumi.

o Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata,

bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit,

gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir

dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat(phospat), talk, tanah serap (fullers

earth),tanah diatome, tanah liat, tawas (alum),tras, yarosif, zeolit, basal, dan

trakkit.

o Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan bijih besi, bijih timah,

bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,

meliputi:

o beras

o gabah

o jagung

o sagu

o kedelai

o garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium

o daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses

disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,dibekukan, dikemas atau tidak

dikemas,digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau

direbus

o telur, yaitu telur yang tidak diolah,termasuk telur yang dibersihkan,diasinkan,

atau dikemas

o susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun

dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau

dikemas atau tidak dikemas

o buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui

proses dicuci, disortasi, dikupas,dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas

atau tidak dikemas
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o sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau

disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah

o makanan dan minuman yang disajikan di hotel,restoran, rumah makan, warung,

dan sejenisnya,meliputi makanan dan minuman baik yang

o dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang

diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

o Uang, emas batangan, dan surat berharga

3. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:

o Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.

o Jasa dokter hewan.

o Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli

fisioterapi.

o Jasa kebidanan dan dukun bayi.

o Jasa paramedis dan perawat.

o Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan,

dan sanatorium.

o Jasa psikolog dan psikiater.((konsultan kesehatan))

o Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

4. Jasa pelayanan sosial, meliputi:

o Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.

o Jasa pemadam kebakaran.

o Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.

o Jasa lembaga rehabilitasi.

o Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.

o Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
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o Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan

menggunakan perangko tempel danmenggunakan cara lain pengganti perangko

tempel.

o Jasa keuangan, meliputi:

o Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka,

sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan

itu.

o Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada

pihak lain dengan menggunakan surat,sarana telekomunikasi maupun dengan

wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

5. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:

o sewa guna usaha dengan hak opsi;

o Anjak piutang;

o Usaha kartu kredit; dan/atau

o Pembiayaan konsumen;.

o Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah

dan fidusia

o Jasa penjaminan

o Jasa asuransi

o Jasa keagamaan, meliputi:

o Jasa pelayanan rumah ibadah.

o Jasa pemberian khotbah atau dakwah.

o Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan

o Jasa lainnya di bidang keagamaan.

o Jasa pendidikan, meliputi:

o Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan

pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan
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kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan

profesional.

o Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

o Jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa

di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian

tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

o Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

o Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara

luar negeri.

o Jasa tenaga kerja, meliputi:

o Jasa tenaga kerja.

o Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja

tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.

o Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

o Jasa perhotelan, meliputi:

o Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan,

motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan

untuk tamu yang menginap.

o Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah

penginapan, motel, losmen, dan hostel.

o Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum

o Jasa penyediaan tempat parkir

o Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

o Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

o Jasa boga atau catering
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C. Subjek PPN

Subjek Pajak PPN adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-

undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN.

Subjek Pajak PPN terdiri dari

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- Pengusaha yang menyerahkan BKP / JKP (Ps. 4 ay. (1) huruf a dan c)

- Pengusaha yang mengekspor BKP / JKP (Ps. 4 ay (1) huruf f, g, h)

- Pengusaha yang menyerahkan aktiva yang semula tidak untuk dijual (Ps. 16D)

2. Non PKP

-Pengusaha atau bukan pengusaha yang mengimpor BKP / JKP (Ps.4 ay. (1) huruf b, c

dan e)

-Pengusaha atau bukan pengusaha yang membangun sendiri bangunan tidak dalam

kegiatan usaha / pekerjaan (Ps. 16C)

Tempat Terhutang PPN

Ketentuan Pasal 12 UU PPN 1984 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal

14 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, yang menetapkan bahwa :

1. Tempat pajak terutang untuk Penyerahan di dalam Daerah Pabean.

2. Pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha

dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Tempat pajak terutang untuk impor BKP adalah ditempat BKP dimasukkan ke dalam

Daerah Pabean.

4. Tempat pajak terutang untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar

Daerah Pabean di dalam daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan

yang memanfaatkan, terdaftar sebagai Wajib Pajak.
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5. Tempat pajak terutang untuk kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan.

6. Tempat pajak terutang bagi PKP yang dikukuhkan di KPP Wajib Pajak Besar,

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-335/PJ/2002 tanggal 1

Juli 2002 dipusatkan di KPP Wajib Pajak Besar yang menerbitkan surat pengukuhan.

7. Tempat pajak terutang ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan

tertulis dari wajib pajak atau secara jabatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Subjek Pajak PPN

PKP (Pengusaha Kena Pajak):

 Memungut PPN

 Menghitung, membayar, melaporkan pajak

 Menerbitkan faktur pajak

 Melaporkan SPT Masa PPN

Non PKP :

 Membayar PPN

 Melaporkan SPT Masa PPN

Output yang Dihasilkan PPN :

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Strategi Design PPN Efektif untuk Perusahaan

o Pastikan PPN masukan bisa dikreditkan, jangan sampai ada faktur pajak cacat

o Memohon sentralisasi PPN untuk menghemat biaya administrasi dan resiko faktur

pajak masukan cacat.
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o Leasing menggunakan operating lease bebas dari PPN dibandingkan dengan

capital lease

o Memanfaatkan fasilitas Ekspor, PPN Ditanggung Pemerintah, PPN di kawasan

berikat, dan PPN tidak dipungut dimana harga jual dapat ditekan dan tetap dapat

merestitusi PPN masukan

o Menggunakan diskon daripada hadiah cuma – cuma karena nanti hadiah tersebut

dikenakan PPN sesuai DPPnya

o Memanfatkan PPN masukan barang modal yang nilainya besar untuk cash saving

o Menunda pembuatan faktur pajak dari penjualan BKP atau JKP yang pembayaran

nya belum kitaterima, paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

o Memaksimalkan pembelian BKP atau JKP sehingga pajak masukan menjadi lebih

besar daripada pajak keluarannya

Kendala – kendala dan Permasalahan dalam Pengimplementasian Strategi PPN

1. Adanya kecacatan pada faktur pajak sehingga pajak masukan tidak dapat

dikreditkan

2. Keterlambatan perpanjangan pemusatan PPN

3. Penerbitan faktur pajak fiktif

4. Adanya kegiatan ekspor fiktif

Solusi Atas Kendala dalam Pengimplementasian Strategi PPN

1. Penerapan E-Faktur untuk meminimalisirkan kecacatan faktur pajak dan

pembuatan faktur pajak palsu

2. Penerapan sistem konfirmasi faktur pajak oleh KPP

3. PKP tersebut dapat menyampaikan kembali pemberitahuan pemusatan tempat

PPN terutang dalam jangka waktu setelah 2 tahun sejak Surat Keputusan Direktur

Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai

Terutang berakhir.

4. KPP memberikan sanksi tegas untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi
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Kronologis Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan

tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari prosespelaporan keuangan. Laporan

keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

 Surat Tagihan Pajak

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses

pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun

penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.

Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak yang mempunyai

kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administrasi berupa bunga dan/atau denda. Timbulnya Surat Tagihan Pajak (STP) adalah

karena keterlambatan kewajiban melaporkan (Denda Pasal 7), keterlambatan

pembayaran, atau karena terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya, dan

tunggakan pajak yang terlambat dibayar (STP bunga Penagihan). Pokok pajak dari

kekurangan pembayaran ini dapat menjadi kredit pajak yang sifatnya mengurangi jumlah

pajak yang harus dibayar dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT

Tahunan).
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Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

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.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

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. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan

karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT

masa PPN bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut PPN oleh

bendaharawan atau pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor yang memiliki

tarif pajak 0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah dibayar

PPN 10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh disebabkan karena kredit pajak yang

lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang sehingga menyebabkan lebih

bayar. Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini kepada Wajib Pajak yang bersangkutan

dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dokumen dan data-data terkait telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

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.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini

biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan

sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan.
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Penyebab Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

1. Pajak Keluaran

Pajak keluaran ialah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan

penjualan terhadap barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang

tergolong dalam barang mewah. Sebagai salah satu jenis pajak, Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) seringkali disebut sebagai pajak objektif. Pada PPN, hal

yang pertama kali ditekankan adalah objek pajak yang akan dikenakan.

Kemudian, subjek pajak yang terkena. Misalnya, barang-barang mewah,

kendaraan mewah, dan sebagainya. Yang pertama dikenakan adalah tarif pada

tiap-tiap barang tersebut. Kemudian, barulah wajib pajak pengonsumsi barang

tersebut yang dikenai beban pajaknya sehingga wajib pajak tersebut disebut

sebagai subjek pajak.

2. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak

melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang

dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU

PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang

memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak keluaran > pajak masukan = kurang bayar

Pajak keluaran < pajak masukan = lebih bayar

Pajak keluaran = pajak masukan = nihil
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TAHAPAN TAHAPAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI

DASAR HUKUM

1. Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara

Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM

PKP HANYA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN

(RESTITUSI) PADA AKHIR TAHUN BUKU

1. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih

besar daripada Pajak Keluaran,selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

2. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak

(restitusi) pada akhir tahun buku. Bagi PKP Orang Pribadi yang dikecualikan

dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah

tahun kalender.

PKP YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN

(RESTITUSI) PADA SETIAP MASA PAJAK

1. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud;

2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada

Pemungut PPN

3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya

tidak dipungut;

4. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;

5. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atau

6. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2a) Undang-Undang PPN. (Isi Pasal 9 ayat (2a) UU PPN : Bagi Pengusaha Kena

Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang
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terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat

dikreditkan)

CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTITUSI)

1. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan

menggunakan :

1. SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom

"Dikembalikan (restitusi)"; atau

2. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)"

dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda

permohonan pengembalian kelebihan Pajak.

2. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP

dikukuhkan.

3. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan

untuk 1 (satu) Masa Pajak.

PENELITIAN DAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

KELEBIHAN PAJAK (SKPPKP)

1. Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang

diajukan oleh:

a. PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU

KUP;

 Pasal 17C UU KUP berisi tentang WP dengan Kriteria tertentu

(WP Patuh).

b. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17D UU KUP; atau

 Pasal 17 D UU KUP berisi tentang WP yang memenuhi

persyaratan tertentu.



103

c. PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c)

UU PPN. Penelitian oleh DJP dilakukan terhadap:

 kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang PPN;

 kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;

 kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan

 kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib

Pajak.

2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan

pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh PKP, harus menerbitkan

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)

paling lama 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan Pajak.

3. Apabila jangka waktu 1 bulan tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak

tidak menerbitkan SKPPKP, permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang

diajukan dianggap dikabulkan dan SKPPKP harus diterbitkan paling lama 7 hari

setelah jangka waktu 1 bulan tersebut berakhir.

TIDAK DITERBITKANNYA SKPPKP TERHADAP PKP BERESIKO RENDAH

1. Terhadap PKP beresiko rendah, SKPPKP tidak diterbitkan apabila :

a. hasil penelitian menyatakan Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi

ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e

Undang- Undang PPN;

b. hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;

c. lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap; dan/atau

d. pembayaran Pajak tidak benar.

2. Dalam hal SKPPKP tidak diterbitkan, terhadap PKP beresiko rendah tersebut

harus diberikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan formulir

lampiran PMK-72/PMK.03/2010 dan permohonan pengembalian kelebihan Pajak;

dari PKP ini akan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B UU KUP.
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PEMERIKSAAN DAN SKP

1. Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak

yang diajukan oleh PKP selain:

a. PKP Kriteria tertentu (Pasal 17 C UU KUP),

b. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17 D UU KUP),

c. PKP Resiko rendah (Pasal 9 ayat 4C UU PPN).

2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan

pengembalian kelebihan Pajak harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan

sejak permohonan pengembalian kelebihan Pajak diterima. Jangka waktu 12

bulan ini tidak berlaku dalam hal terhadap PKP sedang dilakukanpemeriksaan

bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

3. Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 bulan tersebut Direktur Jenderal

Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lama

1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.;

PEMERIKSAAN TERHADAP PKP PASAL 17 C UU KUP, PASAL 17D UU KUP,

PKP RESIKO RENDAH

1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan

Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada PKP berisiko rendah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, PKP kriteria tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP, atau PKP yang memenuhi persyaratan

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP

2. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan; diterbitkan SKPKB, PKP kriteria

tertentu atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu wajib membayar jumlah

kekurangan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

100% dari jumlah kekurangan pembayaran Pajak
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3. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, PKP berisiko

rendah wajib membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dari

jumlah kekurangan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) UU KUP.

Kompensasi

Kompensasi adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak atau lebih bayar

terhadap kekurangan pembayaran pajak atau utang pajak atau kurang bayar dari satu

masa pajak ke masa pajak lainnya, biasanya istilah kompensasi ini dipakai untuk

memperhitungkan LB dari suatu jenis pajak kepada KB jenis pajak yang sama. Jika

kompensasi dilakukan kepada jenis pajak yang berbeda istilah yang digunakan adalah

pemindahbukuan.

Kesimpulan

Pada SPT Masa PPN terdapat pilihan yang harus kita isi dalam melaporkan SPT Masa

PPN, jika jumlah Pajak Masukan yang kita miliki jumlahnya lebih besar dengan Pajak

keluaran yang kita pungut.Bagaimana sebaiknya kita menentukan pilihan

tersebut:Kebijakan perusahaan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil apakah

akan memilih restitusi atau memilih kompensasi.

Sebagian perusahaan akan memilih kompensasi dengan pertimbangan sbb:

 jumlah kelebihan PPN nilainya tidak material.

 Belum siap dilakukan pemeriksaan, jika melakukan restitusi.

Sementara perusahaan yang memilih restitusi dengan alasan:

 Kelebihan pembayaran PPN sangat diperlukan untuk likuiditas perusahaan
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 sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan jika ada permintaan

pemeriksaan dari kantor pajak.

Dan sebagian perusahaan melaporkannya bukan berdasarkan pertimbangan yang ada di

atas.

Bagaimana sebaiknya kita melaporkan SPT masa PPN sehingga kita tidak begitu

direpotkan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh kantor pajak. Sebagian

perusahaan yang sudah menjalankan fungsi bagian pajaknya akan melakukan manajemen

pelaporan spt masa ppn. Rentang pelaporan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang

diperkenankan Undang-undang benar-benar dimanfaatkan oleh perusahaan. Sehingga

tidak timbul fluktuasi yang mencolok antara bulan satu dengan bulan lainnya.

Jadi manajemen pajak yang bagus akan sangat membantu likuiditas perusahaan.
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A. Pendahuluan

Pada era 1950an penemuan sumber minyak baru di Indonesia semakin bermunculan.

Kemudian, untuk mengelola aset perminyakan Indonesia, pemerintah mendirikan sebuah

perusahaan minyak Nasional pada tanggal 10 November 1957 dengan nama PERMINA

(perusahaan Minyak Nasional). Lalu pada tahun 1968, PERMINA bergabung dengan

PERTAMIN menjadi PERTAMINA. Untuk memperkokoh PERTAMINA, Pemerintah

menerbitkan UU No.8 tahun 1971 yang menempatkan PERTAMINA sebagai perusahaan

minyak dan gas bumi milik negara. Berdasarkan UU ini, semua perusahaan minyak yang

ingin menjalankan usaha di Indonesia wajib bekerjasama dengan PERTAMINA. Karena

itu PERTAMINA memiliki peran ganda yaitu sebagai regulator dan operator.

Pada tanggal 16 juli 2002 Pemerintah RI mendirikan lembaga yang bernama BP Migas

atau “Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”. Dengan

didirikannya lembaga ini melalui UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

serta PP No.42 Tahun 2002 tentang BP Migas, masalah pengawasan dan pembinaan

kegiatan kontrak kerja sama yang sebelumnya dikerjakan oleh pertamina selanjutnya

ditangani langsung oleh BP Migas. Sejalan dengan dinamika Negeri, pada saat

pemerintah mendirikan UU No.22 tahun 2001 Pertamina memilih beralih menjadi PT

Pertamina (Persero) dan melepaskan peran gandanya. Peran regulator diserahkan kepada

lembaga pemerintah sedangkan pertamina hanya memegang satu peran sebagai operator

murni. Sekarang, PT Pertamina telah melaksanakan penandatangan Kontrak Kerja Sama

dengan BP Migas (sekarang SKK Migas) yang berlaku pada 17 September 2013.

BAB

5
PENGARUH INSENTIF PAJAK UNTUK BIDANG-

BIDANG TERTENTU



108

BP migas memiliki peranan sebagai Pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja

Sama (KKS) pada saat melakukan eksplorasi, exploitasi, dan pemasaran Migas Indonesia

(BP Migas berperan sebagai regulator disektor hulu, sedangkan peran disektor hilir

ditangani oleh BPH Migas yang dibentuk tahun 2004). KKS terdiri dari perusahaan luar

dan dalam negeri, serta joint venture antara perusahaan luar dan dalam negeri. Daftar ini

selalu berkembang mengikuti dari tender konsesi yang dilakukan oleh BP Migas setiap

tahunnya.

BP Migas ini kemudian dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13

November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki

hukum mengikat. Kemudian untuk menggantikan BP Migas tersebut, pemerintah

menggantinya dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan

Gas Bumi (SKK Migas) melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang

penyelenggaraan Pegelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jadi, memang

ada perbedaan tugas antara SKK Migas dan PT Pertamina. SKK Migas bertugas

melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan

Kontrak Kerja Sama (KKS) sedangkan PT Pertamina sebagai operator murni (menggarap

sendiri sebagian wilayah kerjanya).

B. Kontrak Production Sharing dan Karakteristiknya

Sejak tahun 1983, Indonesia telah merencanakan pajak sebagai salah satu sumber

alternatif penerimaan Negara. Dalam struktur penerimaan perpajakan Indonesia dikenal

dengan penerimaan PPh Migas dan PPh dan Non Migas. Salah satu sumber penerimaan

pajak Negara yang akan kami bahas yaitu pajak yang berasal dari pengusaha tambang

Migas (Minyak Mentah dan Gas Bumi).

PPh Migas adalah pajak penghasilan yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak

dari perusahaan hulu Migas (atau lebih dikenal dengan kontraktor Migas) atas

penghasilan dari bagian Migas yang diperolehnya. Sebelum membahas lebih dalam

mengenai PPh Migas ada baiknya memahami bagaimana proses bisinis kontraktor Migas.
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Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi dalam hal

mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengolah hasil minyak, serta belum memiliki

modal dan sumber daya manusia yang memadai. Maka, pemerintah mengeluarkan

peraturan untuk pengusaha Migas yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia wajib

melakukan kontrak kerjasama dengan lembaga yang didirikan oleh pemerintah yaitu

SKK Migas dan bersedia untuk melakukan sistem bagi hasil yang dikenal dengan

“Production Contract Sharing (PCS) atau sistem bagi hasil”. Kontrak Production Sharing

merupakan suatu penggabungan usaha antara pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas

dengan perusahaan Migas lainnya untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan

gas bumi.

Ciri atau karakteristik yang menonjol dari PCS ini adalah manajemen dan

kepemilikan aset berada pada pemerintah yang diwakili oleh badan pelaksana serta dibagi

dari hasil produksi yang sudah dikurangi dengan biaya operasional dan pajak. perolehan

tersebut merupakan penerimaan Negara dari sektor Migas. Selain itu, Negara juga

memperoleh penerimaan berupa pajak yang dikenakan atas hasil pembagian yang

diterima oleh kontraktor.

Kewajiban kontraktor Migas untuk membayar pajak juga diatur dalam PP No. 35

Tahun 1994 tentang syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan

gas bumi, pasal 17:

(1) kontraktor wajib menyerahkan dari bagiannya secara prorate untuk memenuhi

kebutuhan bahan bakar minyak dan atau gas dalam negeri sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan Menteri

(2) kontraktor wajib membayar pajak-pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku atas perolehan bagiannya. Pasal 31 ayat (1),(2),(3) dan (4),

UU No. 22 tahun 2001, lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 66.
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C. Subtansi Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

Substansi yang menjadi point penting dalam kontrak kerja sama Migas:

a. Jangka waktu

jangka waktu kontrak adalah 30 tahun dengan masa eksplorasi 6 tahun dan

perpanjangan masa eksplorasi selama 4 tahun. Jika kontrak sudah habis dapat

diperpanjang kembali 20 tahun

b. Penyisihan wilayah kerja

ditujukan untuk mempercepat kegiatan eksplorasi dengan prosentase 25%

pada tiga tahun pertama, 25% pada 6 tahun pertama dan 30% pada saat atau

sebelum akhir tahun ke sepuluh. Kontraktor hanya diperbolehkan

mempertahankan wilayah kerja yang diusahakan dengan prosentase 20%

(termasuk wilayah yang dikembangkan). Penyisihan secara keseluruhan pada

saat pengakhiran kontrak.

c. Program kerja anggaran

disiapkan dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan badan pelaksana

terdiri dari komitmen pasti selama 3 tahun (tercantum dalam dokumen

penawaran lelang) dari komitmen 6 tahun dengan penekanan pada program

kerja berdasarkan ketentuan kontrak.

d. Manajemen kontrak

Manajemen operasi (termasuk persetujuan program kerja dan anggaran)

menjadi tanggung jawab badan pelaksana, sedangkan pelaksanaan program

kerja dan anggaran menjadi tanggung jawab kontraktor.

e. Pengalihan

Pengalihan interest ekonomi kepada perusahaan afiliasi cukup dengan

sepengetahuan Badan pelaksana, sedangkan pengalihan terhadap perusahaan

non afiliasi harus dengan persetujuan Badan Pelaksana dan Pemerintah.

Batasan terhadap pengalihan ini terdapat pada 3 tahun pertama. Terhadap

kontraktor berlaku kebijakan RING FENCE dimana kontraktor hanya boleh

menangani 1 wilayah kerja.
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f. Kredit investasi dan biaya operasi

Kredit investasi (dapat diterapkan pada lapangan baru dan pengembangan

yang langsung berhubungan dengan fasilitas produksi minyak mentah) dan

biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor akan diperoleh kembali

melalui hasil penjualan atau pembagian minyak mentah setiap tahun calendar.

g. Peralatan

Kontraktor berkewajiban menyediakan semua dana untuk membeli dan

menyewa peralatan.Peralatan yang dibeli tersebut status hukumnya menjadi

milik pemerintah ketika peralatan tersebut memasuki wilayah Indonesia tetapi

penguasaannya diserahkan pada kontraktor.

h. FTP – I dan FTP-II

First Tranche Petroleum – I adalah hak para pihak untuk mengambil dan

menerima sebagian minyaknnya (20 atau 15 %) terlebih dahulu sebelum

dikurangi dengan biaya operasi dan produksi setiap tahunnya, FTP tersebut

akan dibagi antara Badan Pelaksana dan kontraktor sesuai dengan bagian

masing-masing dalam kontrak kerja sama. First Tranche Petroleum – II

adalah hak Badan Pelaksana untuk mengambil dan menerima sebagian

minyaknya (10%) terlebih dahulu sebelum dikurangi dengan biaya operasi dan

produksi setiap tahunnya, FTP ini tidak akan dibagi antara Badan pelaksana

dan kontraktor

i. Kompensasi, bantuan dan bonus

Terdiri dari kompenasi informasi, bonus peralatan dan bonus produksi wajib

diserahkan Kontraktor kepada pemerintah tanpa membebankan pada biaya

operasi.

j. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri

Kontraktor berkewajiban untuk mnyediakan hasil produksinya untuk

kebutuhan dalam negeri (minyak mentah dan gas dengan perhitungan: 25% x

produksi x prosentase bagian kontraktor.

k. Tenaga kerja
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Kontraktor harus menyediakan semua teknologi yang diperlukan dan tenaga

kerja asing (ekspatriat). Kontraktor setuju untuk mempekerjakan tenaga kerja

Indonesia yang bermutu dan memperhatikan pendidikan dan pelatihan tenaga

kerja Indonesia, selain itu kontraktor berkewajiban membantu pelatihan

tenaga kerja Badan Pelaksana.

l. Arbitrase

Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diserahkan pada

Putusan Badan Arbitrase dengan sebelumnya melalui usaha Alternative

Dispute Resolution, arbitrase akan menggunakan aturan ICC (International

Chamber of Commerce).

m. Pembukuan, Akuntansi dan pemerikasaan

Badan Pelaksana berkewajiban untuk membuat pembukuan dan akuntansi

yang lengkap, pada masa eksplorasi kewajiban membuat pembukuan dan

akuntansi tersebut berada pada kontraktor. Badan Pelaksana dan Pemerintah

berwenang untuk memeriksa pembukuan yang dibuat oleh kontraktor.

n. Partisipasi

Badan Pelaksana mempunyai hak untuk meminta kepada kontraktor sebesar

10% interest penuh dari keseluruhan hak dan kewajiban dalam kontrak untuk

ditawarkan kepada “Partisipan Indonesia” (Pemda, BUMD atau Perusahaan

berbadan hukum Indonesia dan sahamnya dimiliki oleh Indonesia.

Dasar Filosofis dan Konstitusional Pengenaan Pajak di Sektor Usaha Migas

Pada dasarnya dasar filosofis dan dasar konstitusional pengenaan pajak di sektor migas

sama dengan dasar filosofis pengenaan pajak pada umumnya. Sebagai dasar filosofis

adalah Sila keempat Pancasila, dan sebagai dasar konstitusional adalah pasal 23A UUD

1945.Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, jadi segala macam tindakan yang

dilakukan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia wajib untuk disesuaikan dengan sila-sila

yang ada di dalam Pancasila.
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Sila keempat berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan”. Sila tersebut menunjukkan, apabila dikaitkan dengan

pengenaan pajak, khususnya pajak di sektor usaha migas, bahwa pemungutan pajak sah

apabila wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif telah menyatakan bahwa

pemungutan pajak tersebut diberlakukan. Karena dengan sila ini, kedaulatan atas rakyat

terhadap kebijakan pemungutan pajak memegang peranan penting.

Sila keempat tersebut telah termanifestasikan dalam pasal 23A UUD 1945, yang

berbunyi,Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur

dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana sila

keempat. Untuk selanjutnya, sebagaimana amanat konstitusi, pengenaan pajak,

khususnya pajak disektor usaha migas, harus dilakukan dengan undang-undang, sebagai

hukum tertulis yang mendasarinya.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Sektor Usaha Migas yang Diterapkan

Indonesia

Untuk menciptakan kepastian hukum, pemungutan pajak dipungut harus berdasarkan

hukum tertulis, yaitu undang-undang. Hingga saat ini, undang-undang perpajakan di

Indonesia hanya menentukan PPh sebagai pajak yang dikenakan pada pelaku usaha di

sektor usaha migas, yang pada umumnya merupakan badan usaha yang berbentuk Bentuk

Usaha Tetap (kontraktor).

Dasar hukum mengenai pemungutan pajak sangat penting, karena pengenaan PPh kepada

kontraktor di sektor usaha migas, berkaitan dengan besarnya bagian yang akan diterima

kontraktor dan yang akan diterima oleh pemerintah dari pembagian hasil produksi

minyak dan gas bumi antara negara dan kontraktor.

Besarnya PPh sebuah bentuk usaha tetap pada awalnya sebesar 56 %, namun pada tahun

1984, Indonesia mengeluarkan peraturan pajak baru yang menetapkan PPh dalam PSC

adalah sebesar 48 % dan diberlakukan untuk PSC yang ditandatangani sejak tahun 1988.
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Dan kini, sejak disahkannya UU No. 36 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa pajak

untuk bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 %.

Kemudian, untuk PSC yang ditandatangani setelah tahun 2000, sesuai dengan UU PPh,

ditentukan bahwa tariff PPh yang diberlakukan adalah sebesar 44%. Hal ini ditetapkan

dengan pertimbangan bahwa kontraktor migas merupakan suatu bentuk usaha tetap,

sehingga PPh yang harus dibayar adalah 30 % x penghasilan bersih + 20 % x (70 % dari

penghasilan bersih), sehingga beban pajaknya adalah 44 % dari penghasilan bersih. PPh

langsung dibayarkan oleh kontraktor kepada pemerintah.

Beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan teknis lainnya yang

menjadi dasar dikenakannya PPh dan mengenai pajak-pajak lainnya di sektor usaha

migas kepada kontraktor PSC, antara lain:

1. Undang-Undang No. 6 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU

KUP),

2. UU No. 7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 36

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman

Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (PP No. 35 tahun 1994),

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 242/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan

Nilai ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk usaha eksplorasi hulu minyak

dan gas bumi serta panas bumi tahun anggaran 2009 (Kepmen No. 242/2008)

5. Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per-45/PJ/2013 perihal Tata Cara Pengenaan

PBB Sektor Pertambangan Minyak, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/PMK. 011 Tahun 2014 tentang

Pengurangan PBB untuk Pertambangan Migas Pada Tahap Eksplorasi.
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D. Prinsip-Prinsip Penghitungan Pajak di Sektor Usaha Migas

Beberapa prinsip-prinsip pengenaan pajak di sektor usaha migas antara lain:

1. Prosentase pembagian adalah angka akhir setelah dipotong pajak dan

perhitungan costrecovery.

2. Hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dibagi antara negara dan

kontraktor dengan pembagian umumnya 85% untuk negara dan 15% untuk

kontraktor pada hasil produksi minyak dan 65% untuk negara dan 35% untuk

kontraktor pada hasil produksi gas.

3. Kontraktor wajib membayar PPh secara langsung kepada pemerintah Indonesia,

sebelumnya pajak penghasilan dibayarkan oleh pertamina atas nama kontraktor

kepada pemerintah.

4. Minyak bumi dan gas alam meupakan barang tambang yang diambil langsung

dari sumbernya, bukan merupakan barang kena pajak yang terutang PPn.

Minyak bumi atau gas alam akan menjadi terutang PPn setelah berubah menjadi

premium, LPG dan yang lain.

Di bawah ini adalah contoh skema dasar dari perhitungan atas PPh Migas.



116

Penjelasan:

1. Penghasilan dari kontraktor adalah berupa hasil kegiatan hulu migas yaitu

produk minyak dan gas bumi. Total jumlah produksi tersebut dikalikan

dengan harga yang ditentukan oleh Indonesia (dikenal dengan istilah ICP/

Indonesia Crude Price) sehingga diketahui total penerimaan dalam satu

periode/ setahun.

2. Hasil produksi total tersebut kemudian dikurangi dengan FTP (First Tranche

Petroleum). FTP ini akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor, biasanya

ditentukan 20% dari penghasilan kotor.

3. Cost recovery merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor

untuk kegiatan hulu migas, yang terdiri dari biaya eksplorasi, biaya

No Diskripsi US $ Keterangan

1 Penghasilan Kotor 4.000.000 Produksi x harga

2 FTP 800.000 20 % x Ph. Kotor

3 Penghasilan Kotor – FTP 3.200.000

4 Cost Recovery 1.200.000 CYOC + depresiasi

5 Equity to be Split 2.000.000 No. 3 – No. 4

Contractor Share

6 Contractor FTP Share 214.24 26,78% x No. 2

7 Contractor Equity Share 535.6 26,78% x No. 5

8 Taxable Share 749.84 No. 6 + No. 7

9 Corporate Tax 224.952 30% x No. 8

10 Deviden Tax 104.978 20% x (No.8–No.9)

11 Total Tax 329.93 No.9 + No.10

12 Total Net Contractor Share 419.91 No. 8 – No. 11

Indonesia Share

13 FTP Share 585.760 73,22% x No. 2

14 Equity Share 1.464.400 73,22% x No. 5

15 Government Tax Entitlement 329.93 No. 11

16 Total Indonesia Share 2.380.090 No. 13 + 14 + 15
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pengembangan, biaya produksi, dan biaya lain. Cost recovery ini merupakan

sejumlah biaya yang dikonversi dalam jumlah minyak dan menjadi milik

kontraktor.

4. Hasil produksi dikurangi dengan FTP dan cost recovery merupakan ETS

(Equity To Be Split), yaitu bagian yang harus dibagi antara pemerintah

dengan kontraktor sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

5. Taxable share dari kontraktor sebesar bagian dari FTP dan bagian dari ETS.

Atas bagian ini kemudian dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif

dalam kontrak atau mengikuti tarif PPh Umum. Dalam contoh di atas

digunakan tarif PPh sesuai kontrak yaitu 30%.

6. Bagian kontraktor setelah dikurangi PPh dianggap merupakan deviden

sehingga dikenakan PPh atas Deviden sesuai kontrak.

7. Contractor Take (CT) atau bagian bagi hasil yang diterima kontraktor dalam

hal ini adalah taxable share dikurangi dengan PPh dan PPh atas dividen.

8. Government Take (GT) atau bagian pemerintah dalam hal ini adalah total

dari bagian FTP, bagian dari ETS, dan perolehan pajak yang dibayarkan

oleh kontraktor.

Dasar Hukum Pada Undang-Undang KUP

Undang-undang ini lengkapnya adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai “UU KUP” dalam makalah ini). UU

KUP inilah yang merupakan induk secara umum dari pengenaan pajak di sektor usaha

migas.

Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa; Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut



118

menunjukkan bahwa pajak, termasuk pemungutan pajak di sektor migas adalah

kewajiban kepada setiap orang atau badan, khususnya dalam makalah ini adalah pelaku

usaha dengan bentuk “bentuk usaha tetap”.

Sedangkan mengenai subjek pajak di sektor migas telah disebutkan pada pasal 1 angka 3

UU KUP, yang berbunyi, “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa

pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”. Atas dasar

pasal tersebut maka kontraktor PSC, yang berbentuk “bentuk usaha tetap merupakan

wajib pajak berdasarkan pasal 1 angka 2 UU KUP, yang berbunyi, “Wajib Pajak 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”.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, maka berdasarkan UU KUP, kontraktor, sebagai

bentuk usaha tetap wajib untuk membayarkan pajak yang dikenakan kepadanya, karena

bentuk usaha tetap merupakan salah satu bentuk dari wajib pajak badan.

Dasar Hukum Pada Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi

Penegasan yang terdapat pada UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

yang terkait dengan pemungutan pajak di sektor usaha migas yaitu bahwa badan usaha

atau bentuk usaha tetap (kontraktor) yang melaksanakan kegiatan usaha hulu, wajib

membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Setidaknya ada tiga jenis pajak yang mana kontraktor wajib untuk membayar, yaitu:

1. Pajak-pajak, didalamnya termasuk mengenai PPh;

2. Bea Masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai;
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3. Pajak daerah dan retribusi daerah

Dalam hal, ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi

dasar pengenaan pajak di sektor usaha migas, ditentukan oleh pasal 31 ayat (4) UU

Migas, yaitu:

a. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada

saat kontrak kerjasama (PSC) ditandatangani;

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Dasar Hukum Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan

Kontraktor PSC yang pada umumnya berbentuk bentuk usaha tetap, merupakan salah

satu badan usaha yang diakui sebagai subjek pajak berdasarkan UU PPh. Dasar

hukumnya adalah pasal 2 ayat (1) UU PPh.

Sebagai bentuk dari penerapan asas non-diskriminatif dalam investasi, maka bentuk

usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan

subjek pajak badan. Implementasi nyatanya yaitu adanya kesamaan tarif PPh antara

bentuk usaha tetap dan wajib pajak badan dalam negeri, yang berdasarkan UU PPh

terbaru, yaitu sebesar 28 %. Dari segi territorial subjek hukumnya, kontraktor PSC yang

berupa bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri berdasarkan pasal 2 ayat

(4) UU PPh.

Selain itu, pada pasal 2 ayat (5) UU PPh, bentuk usaha yang menjadi subjek pajak

penghasilan di Indonesia yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang

tidak bertempat tinggal bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:…(j). wilayah kerja pertambangan

minyak dan gas bumi…
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Selanjutnya, agar sebuah kontraktor PSC yang berbentuk bentuk usaha tetap di Indonesia

dapat dikenakan PPh, maka perlu diklasifikasi apa saja yang diklasifikasikan sebagai

objek pajak pada bentuk usaha tetap, yaitu:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta

yang dimiliki atau dikuasai;

2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau

pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan

oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;

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

kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap

dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

4. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa penghasilan bentuk usaha tetap

yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dari harta yang dimiliki atau

dikuasai. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghasilan bentuk usaha tetap yang

menjadi objek pajak penghasilan adalah minyak mentah atau crude oil yang

telah dilakukan pembagian antara kontraktor PSC dan Pemerintah.

5. Jadi apabila dalam satu tahun pajak, kontraktor berhasil memperoleh Z barrel.

Maka bukan Z barrel itulah yang menjadi objek pajak, karena Z barrel tersebut

belum dikuasai secara yuridis oleh kontraktor, melainkan harus diubah, setelah

dikurangi cost recovery yang dibayarkan ke pemerintah, menjadi Equity to be

Split (ETBS) setelah itu baru dikalikan dengan prosentase pembagian yang

dimiliki kontraktor, yang biasanya sebanyak 15 % ata 20 %.

6. Setelah didapat pendapatan dari split, maka hasil produksi minyak mentah

tersebutlah yang menjadi objek PPh bagi kontraktor PSC. Contohnya adalah

sebagai berikut: (dalam barrel)

1. Hasil produksi minyak : 1000

2. Cost Recovery : 350

3. Equity to be split (ETBS) : 650 (1000-350)

4. Bagian negara sebelum pajak : 71,15% x 650=462,5

5. Bagian kontraktor sebelum pajak : 28,85 x 650=187,5
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6. Pajak : 90 (48% x 187,5)

7. Bagian kontraktor setelah pajak : 187,5–90=97,5 (15% ETBS)

Atas dasar perhitungan dari kasus semu tersebut, maka pendapatan kena pajak dari

bentuk usaha tetap yang merupakan kontraktor PSC di Indonesia adalah 97,5 x harga

minyak mentah dipasaran.

Dasar Hukum Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1994 tentang Syarat-

Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Hingga kini, peraturan pelaksana dari UU Migas hanya PP No. 35 tahun 2004, dimana

dalam PP tersebut, belum diatur dengan jelas, bahkan belum diatur mengenai mengenai

aturan perpajakan di sektor usaha migas. Atas dasar hal tersebut maka PP No. 35 tahun

1994 masih dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dari pemungutan pajak di sektor

usaha migas.

Kewajiban membayar pajak kontraktor PSC diatur pada pasal 17 ayat (2) PP No. 35

tahun 1994, yang berbunyi; Kontraktor wajib membayar pajak-pajak sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku atas perolehan bagiannya.

Kemudian apabila mengacu pada UU Migas, maka peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut adalah Ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat kontrak kerjasama

(PSC) ditandatangani dan Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

yang berlaku.

E. Potensi-Potensi Pemungutan Pajak di Sektor Usaha Migas Selain Pajak

Penghasilan

Saat ini, berdasarkan dasar-dasar hukum yang ada, baru PPh yang

merupakan penerimaan negara berupa pajak dari bentuk usaha tetap di sektor usaha
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migas di Indonesia. Meskipun demikian pada dasarnya terdapat beberapa potensi

pemungutan pajak selain PPh, antara lain; Mekanisme pmbayaran pajak dengan

natura, Windfall Profit Tax, Farm in-Farm out Tax. Khusus untuk windfall profit tax,

Amerika Serikat dan Venezuela telah menerapkan pajak tersebut kepada badan usaha

yang melakukan usaha di sektor migas.

1. Pembayaran pajak dengan natura

Apabila memperhatikan proses penghitungan bagi hasil (split) sebagai

contoh-contoh yang diuraikan sebelumnya, dan juga dikaitkan dengan harga

minyak per tengah tahun 2009 yang mengalami lonjakan harga, maka

mekanisme pembayaran pajak dengan natura/ bentuk minyak mentah (crude

oil) akan lebih meningkatkan penerimaan negara berupa pajak.

Pembayaran pajak dengan natura pada dasarnya dikenal baik, secara

teoritis maupun penerapan dalam UU PPh. Secara teoritis pembayaran pajak

dapat dilakukan dengan empat cara, salah satunya adalah dengan

menggunakan natura. Cara pembayaran pajak tersebut pernah diterapkan pada

system tanam paksa pada masa kolonial Hindia Belanda yang sebenarnya

adalah pajak tanah. Masyarakat tidak membayar pajak dalam bentuk uang,

namun dalam bentuk natura atau dengan cara menyerahkan hasil bumi. Dalam

UU PPh, ketentuan mengenai pembayaran dengan natura, disebutkan padal

pasal 2 ayat (3) huruf d, yang merupakan ketentuan untuk mengecualikan

objek pajak. Karena telah dikecualikan pada pasal tersebut, maka pada

praktiknya pembayaran dalam bentuk natura tidak dipergunakan di Indonesia.

Meskipun begitu, pembayaran pajak dalam bentuk natura oleh bentuk

usaha tetap yang melakukan usaha hulu migas di Indonesia dapat

dimungkinkan untuk dilaksanakan. Misalnya dengan cara: setelah hasil

minyak mentah atau gas alam cair yang diproduksi sudah di bagi (split), maka

bentuk usaha tetap membayar pajaknya dengan ketentuan pajak natura x %

dari minyak mentah atau gas alam cair tersebut.
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Mekanisme pada dasarnya seperti dua sisi pada mata uang, apabila harga

minyak atau gas dunia sedang melonjak, maka negara akan diuntungkan

melalui pajak natura di sektor migas. Namun di sisi lain, apabila harga minyak

dan gas di pasaran sedang turun dengan tajam, maka negara akan sangat

dirugikan dengan pemungutan pajak natura.

2. Windfall Profit Tax

Windfall profit Tax (WPT) ini pada dasarnya, sebagaimana mekanisme

pembayaran pajak dengan natura, sangat bergantung pada harga minyak di

pasaran yang melambung tinggi. Penerimaan negara berupa pajak dengan

WPT, didapat melalui pajak pada perolehan keuntungan tdak terduga

(windfall profit) yang diperoleh bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan

usaha hulu migas.

Windfall profit adalah keuntungan tambahan yang diperoleh kontraktor

asing bukan dari hasil kerja tambahan maupun investasi, melainkan semata-

mata dipicu oleh gejolak harga pasar yang diramalkan semakin membesar dan

selama ini dinikmati secara sepihak oleh kontraktor. Penerapan pajak atas WP

tersebut sangat relevan pada masa-masa sekarang ini, mengingat harga

minyak dan gas dunia di pasaran yang sedang melambung, yang mana hal

tersebut akan semakin menambah penerimaan negara berupa pajak, khususnya

pajak di sektor migas.

Sebagai contoh, misalnya di Indonesia terdapat produksi minyak 1 juta

barrel per hari (bph) atau 360 juta bph/tahun dan ambil contoh harga minyak

dunia 100 dollar per barrel serta menggunakan basis harga US$ 70/barrel.

Pendapatan negara yang didapat dari W dari selisih harga pasar terhadap basis

harga dasar yang diterima kontraktor minyak asing mencapai US$ 5,6 Milyar

atau apabila dikonversi kedalam rupiah lebih kurang sebesar Rp. 56 Triliun.

Dan apabila WP tersebut dikenakan pajak, misalnya PPh sebesar 44 %,

maka negara akan mendapat tambahan sekitar Rp. 21 sampai 22 triliun.

Jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat signifikan bagi penerimaan negara

berupa pajak, khususnya pajak di sektor migas.
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Beberapa negara di dunia yang menerapkan WPT antara lain, Amerika

Serikat dan Venezuela. Venezuela pada tahun 2008 mematok dapat

memperoleh US$ 9 Milyar per tahun dari pajak terhadap windfall profit. Hal

itu sejalan dengan pernyataan Presiden Venezuela di Sidang OPEC, “If the

price of oil continues to strengthen between $80 and $100 per barrel, I think it

is necessary to apply this tax”. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa

Venezuela sangat concern mengenai pengenaan pajak yang dikenakan kepada

bentuk usaha tetap yang dikaitkan dengan fluktuasi harga minyak dan gas

dunia.

Di Amerika Serikat, penerapan WPT tersebut, menghasilkan penerimaan

negara yang sangat besar terjadi pada awal tahun 1980 dan akhir decade 1970-

an, mengingat saat telah terjadi bonanza minyak yang diakibatkan oleh

permintaan minyak dan gas yang begitu besar pasca Perang Dunia I dan II

serta setelah terjadinya Perang Korea. Di Amerika Serikat, karena begitu

“peduli”-nya dengan kaitan antara kebijakan perpajakan dengan fluktuasi

harga minyak dan gas dunia, persoalan WPT tersebut menjadi topic hangat

dalam perdebatan kandidat presiden setiap tahunnya, tidak terkecuali ketika

Barrack Obama (kini menjadi Presiden Amerika Serikat) menyatakan bahwa

ketika kampanye. Obama memproyeksikan apabila AS menerapkan WPT

maka akan diperoleh penerimaan negara minimal US$ 19 Milyar, dan apabila

dana tersebut dipergunakan untuk membangkikan sektor UKM akan membuat

negara sejahtera.

3. Farm in-Farm out Tax

Farm in-Farm out Tax (selanjutnya disebut sebagai “FFT”) adalah pajak

yang dikenakan kepada pelaku usaha disektor migas yang mendapat

keuntungan dengan melakukan pengalihan pengelolaan lapangan minyak atau

gas bumi kepada pelaku usaha lain. Pengalihan tersebut adalah perilaku yang

wajar dan sering terjadi dalam dunia bisnis perminyakan, khususnya di

Indonesia. Contohnya adalah ketika pengelolaan Blok Cepu dialihkan dari

Grup Humpuss kepada Exxon Mobil. Pada dasarnya Humpuss-lah yang
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mendapat hak atas pengelolaan Blok Cepu setelah melakukan

penandatanganan PSC dengan BP Migas. Contoh lain adalah ketika terjadi

pengalihan lapangan minyak Sukawati dari Pertamina kepada Exxon Mobil.

Begitu seringnya pengalihan (farm in-farm out/ FF) dilakukan karena sektor

usaha hulu migas, khususnya dalam hal eksploitasi, membutuhkan teknologi

tinggi dan beresiko besar, yang mana teknologi tinggi tersebut umumnya

dimiliki oleh bentuk usaha tetap multinasional, seperti Exxon, Shell, BP, dan

lain-lain.

Atas dasar hal tersebut maka dalam proses FF telah muncul keuntungan

yang didapat oleh pelaku usaha seperti Grup Humpuss ketika menjual hak atas

pengelolaan lapangan minyak yang didapat dari PSC. Di Uni Eropa keadaan

seperti ini merupakan salah satu objek pajak bagi perusahaan berupa Capital

Gains Tax.

Pada dasarnya, dalam UU PPh telah disebutkan bahwa keuntungan yang

didapat dari pengalihan semacam farm in-farm out, yaitu pada pasal 4 ayat (1)

huruf d angka 5, yang berbunyi;

“Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam

perusahaan pertambangan.”

Dengan adanya pengaturan mengenai keuntungan sebagaimana disebut

dalam pasal tersebut dianggap sebagai objek pajak, menunjukkan bahwa di

Indonesia telah menerapka capital gains tax walaupun tidak terintegrasi

dengan PPh dan tidak ada peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari pengaturan

tersebut. Dalam pasal 4 tersebut, capital gain tax hanya berlaku bagi

pengalihan di sektor usaha pertambangan, yang diatur dengan UU No. 4 tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak untuk farm in-farm

out di sektor usaha migas. Hal tersebut cukup disayangkan, mengingat sektor

usaha migas adalah sektor yang paling besar kontribusinya bagi penerimaan



126

negara dari sumber daya alam. Jadi, farm in-farm out tax saat ini sebatas

hanya sebagai potensi pemungutan pajak di sektor migas, karena belum ada

peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan akan hal ini.

F. Dilema Maksimalisasi Penerimaan Negara dari Pajak di Sektor Usaha Migas

Sebagaimana telah terurai sebelumnya, bahwa saat ini pajak yang dikenakan

terhadap bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha migas, hanya PPh.

Meskipun demikian, terdapat potensi-potensi pemungutan pajak selain dari PPh, yaitu

mekanisme pembayaran pajak dengan natura, windfall profit tax, dan farm in-farm out

tax. Bila mengacu kembali kepada tujuan dari pajak yaitu sebesar-besar untuk

kemakmuran rakyat, maka potensi-potensi tersebut akan semakin memperbesar

peluang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Namun apabila berbicara mengenai peningkatan penerimaan berupa pajak,

maka akan dihadapkan dengan dilemma akan turunnya jumlah investasi asing

langsung (foreign direct investment) di Indonesia. Permasalahan tersebut adalah

permasalahan klasik bak buah simalakama.

Namun apabila membandingkan dengan Amerika Serikat dan Venezuela, maka

dapat terlihat bagaimana kedua negara menerapkan pajak yang begitu besar effort-nya

untuk maksimalisasi pendapatan negara dari sektor pajak. Mengenai investasi, adalah

persoalan nomor dua, karena pada dasarnya kekayaan alam Indonesia masih dapat

menarik minat bagi investor mana pun untuk berinvestasi. Masalah pajak merupakan

resiko yang harus ditanggung bagi setiap investor yang berinvestasi di Indonesia.Yang

penting adalah dalam menerapkan kebijakan perpajakan, penting untuk diingat

mengenai apa yang disebut “good taxation”, yaitu;

 It should be easy to calculate,

 Cheap to collect, and

 Hard to evade.

Dan yang lebih penting lagi adalah mengingat tujuan pajak sebagai sarana untuk

semaksimal mungkin mensejahterakan rakyat Indonesia.
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G. Masalah Tunggakan Pajak Migas dan Solusinya

Polemik tentang tunggakan pajak minyak dan gas bumi (migas) antara

pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama migas masih terus berlanjut.

Polemik tampaknya baru bisa berhenti apabila dilakukan revisi terhadap isi tax

treaty.

Perselisihan tersulut berawal dari pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) yang menyebutkan tunggakan pajak para kontraktor migas

mencapai Rp 1,6 triliun, dan ditengarai ada keterlibatan penyelenggara Negara

nakal yang menyebabkan tidak dibayarnya pajak oleh perusahaan asing tersebut.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak menanggapi bahwa apa

yang dimaksud tunggakan pajak migas oleh KPK tersebut sebenarnya masih

masuk dalam kategori perselisihan yang belum diselesaikan (pending matters)

antara kontraktor migas dan auditor pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

Penyebab utamanya adalah perbedaan pemahaman tentang skema bagi

hasil yang diatur dalam kontrak migas. Makanya, untuk memahami akar masalah

perselisihan antara kontraktor migas dan pemerintah, maka harus dicermati

terlebih dahulu skema bagi hasil migas yang selama ini berlaku.

Penghasilan bruto (gross revenue) yang merupakan hasil dari jumlah

lifting dikalikan international crude price (ICT) sebelum menjadi bagian yang

akan dibagikan (equity to be split) harus dikurangi dulu dari cost recovery.

Masalah nyata pemerintah dalam sektor migas menyangkut pengembalian biaya

operasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, atau yang lebih

dikenal dengan istilah cost recovery, Pada sisi Pemerintah, tingginya cost

recovery mengakibatkan turunnya pendapatan migas sehingga APBN juga turun.

Pasalnya, hingga saat ini sekitar 30% dari APBN dikontribusi oleh sektor migas,

sehingga cost recovery memberi dampak yang cukup besar terhadap APBN. Di
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sisi lain, penekanan cost recovery akan menyebabkan turunnya investasi dan

produksi migas.

Diketahui bahwa besaran dana pembebanan cost recovery akan sangat

dipengaruhi oleh dinamika kegiatan operasional investor. Biaya produksi yang

membengkak jelas akan mengurangi bagi hasil produksi migas. Dengan demikian,

porsi bagi hasil untuk negara pun berkurang.

Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak

Penghasilan di Bidang Usaha Hulu. Dalam PP ini diatur jenis-jenis biaya yang

dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dan jenis-jenis biaya yang tidak dapat

menjadi pengurang penghasilan bruto. Persoalannya, PP 79 Tahun 2010 hanya

berlaku pada kontrak migas baru sedangkan kontrak migas lama masih mengacu

pada aturan sebelumnya. Persentase bagi hasil 85% berbanding 15% ini berlaku

selama kontrak berjalan. Hanya masalahnya hal tersebut tidak disebutkan secara

eksplisit dalam kontrak. Dengan tidak tercantumnya secara ekplisit persentase

bagi hasil 85% dibanding 15% dalam kontrak —hanya gentlemen agrrement —

maka penggunaan tarif pajak lebih rendah sesuai perjanjian penghindaran pajak

berganda atau tax treaty antara negara asal kontraktor dan Indonesia menjadi salah

satu solusi untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak kontraktor.

Maka langkah tepat guna menyelesaikan perselisihan pajak di atas adalah

dengan menagih kekurangan pajak yang harus dibayar oleh kontraktor dengan

menggunakan mekanisme surat ketetapan pajak (SKP). Ini sangat memungkinkan

dan memiliki landasan hukum yang kuat. Sesuai dengan pasal 13 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka Ditjen

Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar apabila berdasarkan

hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang

dibayar.

Data yang disampaikan oleh BPKP dan BPK terhadap audit kontraktor

migas masuk dalam kriteria keterangan lain seperti dimaksud dalam Undang-

Undang KUP tersebut. Kalaupun ada hambatan teknis dalam penerbitan surat



129

ketetapan pajak kurang bayar yang disebabkan Ditjen Pajak tidak dimilikinya data

pembayaran pajak, maka patut diragukan hasil audit BPKP atau Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Dalam hal ini Ditjen Pajak diberikan kewenangan oleh undang-

undang untuk memeriksa para kontraktor migas untuk memastikan kebenaran data

yang disampaikan tersebut.

Solusi lainnya yang dapat dijalankan adalah dengan mengkaji ulang isi

kontrak migas dan/atau tax treaty. Sudah saatnya isi kontrak diperbarui dengan

perubahan utama terhadap persentase bagi hasil bersih yang disepakati, 85%

bagian pemerintah dan 15% bagian kontraktor, dengan konsekuensi tariff pajak

yang dipatok tetap selama masa kontrak (nail down).

Hanya saja solusi dengan memperbarui isi kontrak pasti akan memerlukan

waktu yang cukup lama karena harus menunggu kontrak lama berakhir. Oleh

karena itu, solusi lebih cepat yang dapat dilaksanakan adalah merevisi isi tax

treaty dengan agenda utama adalah mengeluarkan klausul bentuk usaha tetap

yang bergerak dalam bidang migas.

KESIMPULAN

Industri Migas adalah salah satu sumber penerimaan negara baik berupa pajak

maupun bukan pajak. hal itu disebabkan karena pelaku usaha yang menjalankan usaha di

sektor migas umumnya adalah Bentuk Usaha Tetap yang memiliki teknologi tinggi dan

modal yang besar. Dalam hal sebagai sumber penerimaan Negara berupa pajak, sektor

usaha migas memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pemasukan dari sektor PPh

migas.

Pada dasarnya, selain dari PPh migas, terdapat beberapa potensi pemungutan

pajak di sektor usaha migas, diantaranya adalah mekanisme pembayaran pajak dengan

natura, windfall profit tax, dan farm in farm out tax. ketiganya memiliki potensi yang

besar bagi Negara untuk melipatgandakan penerimaan Negara berupa pajak dari sektor
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migas. Hanya saja saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang melandasi

sebagai dasar hukum dari penerapan pemungutan pajak tersebut.
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A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan menjadi bagian terpenting dalam

laju perekonomian suatu negara. Dengan adanya pajak, negara memiliki sumber pendanaan

untuk membangun ekonomi nasional serta membiayai pengeluaran rumah tangga lainnya. Dalam

penerimaan negara tahun 2014, jumlah pendapatan yang berasal dari pajak sebesar Rp 1.310.219

milyar dari total keseluruhan penerimaan negara yakni Rp 1.662.509 milyar. Dengan demikian,

pajak memiliki kontribusi sebesar 78,8% dalam sumber penerimaan negara.

Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang

sangat strategis dan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan

telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi

pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus

berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar

pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat. Tidak terkecuali oleh wajib pajak badan khususnya

koperasi dan yayasan yang juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan untuk

membayarkan pajaknya. Untuk itu terlebih dahulu wajib pajak badan khususnya koperasi dan

yayasan harus mengetahui bagaimana desain dari perpajakan.

B. Definisi Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun

BAB

6
PERPAJAKAN UNTUK PERBANKAN, KOPERASI DAN

YAYASAN
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1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 (UU Perbankan) disebutkan bahwa terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran baik secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan BPR

adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip

Syariah Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam Pasal 6 UU Perbankan, diatur bahwa usaha Bank Umum meliputi sebagai berikut:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,

sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

a) Memberikan kredit;

b) Menerbitkan surat pengakuan utang;

c) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas

perintah nasabahnya :

d) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak

lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

e) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama

dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

f) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

g) Sertifikat bank indonesia (sbi);

h) Obligasi;

i) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

j) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

k) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

l) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain,

baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek

atau sarana lainnya;

m) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan

atau antar pihak ketiga;

n) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

o) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
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p) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat

berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

q) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

r) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah,

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia;

s) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan

dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Definisi E-Commerce

E-Commerce terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu Electronic dan Commerce yang

bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Elektronik dan Perdagangan. Adapun yang

dimaksud perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu

dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikut dengan maksud memperoleh

keuntungan.

Yang dimaksud dengan elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal

atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronik. Jadi

secara sederhana E-Commerce dapat diartikan pekerjaan atau kegiatan membeli barang dari suatu

tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikut

dengan maksud memperoleh keuntungan dengan menggunakan alat-alat yang dibentuk atau

bekerja atas dasar prinsip elektronika yaitu komputer dan jaringan internet.

Definisi yang lengkap dikemukakan oleh ECEG (Electronic Commerce Expert Group) yang

mendefinisikan e-commerce sebagai

“a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means

and would include such means as facsimile, telex, EDI, Internet and telephone. For the purpose of

this report the term is limited to those trade and commercial transaction involving computer to

computer communication whether utilizing an open or closed network”.

Secara yuridis, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dalam pasal 1 angka 2 memberikan definisi mengenai transaksi elektronik sebagai

“perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau

media elektronik lainnya”
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1. Jenis Transaksi pada E-commerce

Pada umumnya transaksi e-commerce dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu transaksi Business to

Business (B to B) dan Business to Customer (B to C), selain juga transaksi dari customer to

customer dimana antar individu saling menjual barang melalui internet satu sama lain seperti

transaksi pada situs e-bay.com serta transaksi dari customer tobusiness yang memungkinkan

individu menjual barang pada perusahaan seperti pada priceline.com dan transaksi customer to

government seperti transaksi pembayaran pajak melalui internet. Yang akan dibahas adalah

transaksi dari B to B dan B to C karena jenis transaksi ini lebih banyak diterapkan.

Transaksi B to B mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan

yang berlangsung cukup lama. Pertukaran data dan informasi dilakukan diantara trading

partners ini atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;

b. Pertukaran data dilakukan berulang-ulang dan berskala dengan format data yang disepakati.

Sistem yang dipakai sama dan menggunakan standard yang sama;

c. Salah satu pihak tidak harus menunggu pihak lain untuk mengirim data;

d. Model yang umum digunakan adalah pear-to pear dimana processing intelegence dapat

didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Transaksi B to C memiliki karakteristik sebagai

berikut:

Terbuka untuk umum;

a. Service yang dilakukan bersifat umum sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh banyak

orang dan tidak menggunakan standar tertentu;

b. Services yang diberikan berdasarkan permintaan dimana konsumen yang berinisiatif

sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap keinginan konsumen;

c. Pendekatan yang dilakukan adalah client-server dimana konsumen di pihak client

menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan pihak penyedia barang atau jasa

(business procedure) berada pada pihak server.

Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu iuran rakyat kepada negara yang diharuskan oleh undang-undang yang

imbal jasanya tidak dapat diterima oleh masyarakat secara langsung. Menurut Soemitro (1977),
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pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama

untuk membiayai public investment Suandy (2011) menjelaskan, terdapat dua fungsi pajak, antara

lain (1) fungsi finansial (budgeter), yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara,

dengan tujuan utuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara; dan (2) fungsi mengatur

(regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang

ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

D. Mekanisme Kinerja Perpajakan

Mekanisme pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak

langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat dialihkan ke pihak lain,

contohnya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya, sedangkan

pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan ke pihak lain, contohnya

adalah pajak pertambahan nilai, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

E. Output Perpajakan dalam Bidang Perbankan

Output undang-undang dalam perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) disebutkan bahwa terdapat dua

jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank

yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik secara konvensional dan/atau

berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam

bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam Pasal 6 UU Perbankan, diatur bahwa usaha Bank Umum meliputi sebagai penghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,

tabungan, dan/atau bentuk lainnya.

F. Output undang-undang dalam bidang e-commerce
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Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam

pasal 1 angka 2 memberikan definisi mengenai transaksi elektronik sebagai “perbuatan hukum

yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik

lainnya”.

G. Koperasi

Secara bahasa, koperasi berasal dari dua suku kata bahasa inggris, yaitu 'co' dan 'operation'. Co

berarti bersama, dan operation berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan co-operation (koperasi)

adalah melakukan pekerjaan secara bersama (gotong-royong).

Secara istilah, pengertian koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan

hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.

Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan,

dan berjalan dengan prinsip gotong-royong.

Landasan Koperasi

Sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, koperasi dianggap perlu (urgent) untuk dibentuk.

Maka munculah landasan-landasan yang patut dipertimbangkan untuk membuat koperasi. Ada

banyak landasan yang menjadi pijakan untuk pendirian koperasi. Dan dibawah ini ada beberapa

landasan koperasi, diantaranya:

1. Landasan Idiil Pancasila

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat, adil, makmur, dan sejahtera, koperasi

membutuhkan topangan dari landasan hukum. Dan landasan hukum untuk koperasi

Indonesia dapat berpijak adalah Pancasila.

2. Landasan UUD 1945

Dalam Undang-undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai Soko Guru

perekonomian nasional. Atas kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap perlu

memiliki departemen / kementerian khusus dalam kabinet. Departemen ini berfungsi

membawahi urusan-urusan koperasi nasional, seperti pengembangan, penyuluhan,

workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan penanganan-penangan hukum apabila

terjadi sesuatu.
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Landasan Sosial (mental gotong-royong dan setia kawan); Dalam prosesnya,

koperasi merupakan organisasi yang membutuhkan banyak peran masyarakat. Seperti dalam

pengertian koperasi, koperasi adalah organisasi demokrasi ekonomi, mandiri dan

berotonomi. Setiap anggotanya bahu membahu membantu, berbagi, berpendapat, dan

berdiskusi. Mulai dari mendiskusikan organisasi, manajerial,pemasaran, dan membangun

usaha anggotanya.

3. Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No.

25 1992

UUD 1945 pasal 33 ayat 1; “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama

atas asas kekeluargaan.” Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran

masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan

yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

4. Asas-Asas Koperasi

Koperasi memiliki 2 asas, yaitu: Asas Kekeluargaan dan Asas Gotong Royong. Asas

kekeluargaan artinya, setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang

terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota

dalam koperasi tersebut. Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi harus memiliki

toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya.

5. Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi adalah nilai kekeluargaan, mandiri, egaliterian, demokrasi,

kesamaan, serta peduli dengan sesama anggota. Koperasi Indonesia berangkat dari nilai-nilai

koletifisme yang tercermin dengan budaya gotong royong yang sejak lama ada di Indonesia.

Berikut adalah nilai-nilai koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Koperasi Pasal 5.

Nilai yang menjadi dasar kegiatan koperasi, di antaranya:

a. Nilai kekeluargaan;

b. Nilai menolong diri sendiri;

c. Nilai bertanggung jawab;

d. Nilai demokrasi;

e. Nilai persamaan;

f. Nilai berkeadilan; dan
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g. Nilai kemandirian.

Nilai yang dipegang teguh anggota koperasi, di antaranya:

a. Nilai kejujuran;

b. Nilai keterbukaan;

c. Nilai tanggung jawab; dan

d. Nilai kepedulian terhadap sesama anggota serta orang lain.

Fungsi Koperasi

UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam pasal 4 menerangkan tentang

fungsi koperasi. Di antaranya:

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan

sosialnya;

2) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan

masyarakat;

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian

nasional dengan koperasi sebagai gurunya;

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan

usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan Koperasi

Setiap organisasi didirikan dengan tujuan tertentu. Begitupun halnya dengan koperasi.

Pada dasarnya, tujuan utama dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang

adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Tujuan koperasi

tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian, pada BAB II Pasal 3 menyatakan

bahwa tujuan koperasi adalah:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta

ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Menurut Bapak Koperasi Nasional, Bang Hatta, koperasi tidak bertujuan mencari laba

dengan sebesar-besarnya, menurut beliau tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan
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mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi untuk pelaku ekonomi skala

kecil dan menengah.

H. Perpajakan bagi Koperasi

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ditegaskan

bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak badan yang

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak

tertentu. Secara umum kewajiban perpajakan koperasi adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau PKP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib ajak sebagai sarana

dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Data pendukung yang

perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan pendaftaran untuk

mendapatkan NPWP:

a. Akte Pendirian dan perubahan atau surat penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk

usaha tetap;

b. NPWP pimpinan/penanggung jawab badan (koperasi);

c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai

penanggung jawab;

2. Pelaporan Usaha untuk Pengukuhan PKP

Koperasi yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh

nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil

(600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir
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masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka Koperasi terikat

pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan koperasi

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

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

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama

dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang

Pajak Penghasilan;

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

c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan

harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau

pengambilalihan usaha;

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang

diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan,

tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
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g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi

kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. Premi asuransi;

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wp yang

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

s. Surplus bank Indonesia.

4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak setahun

Biaya-biaya Operasional Rp. BBBB

Penghasilan Neto Rp. CCCC

Koreksi Fiskal (positif/negatif) Rp. DDDD

Penghasilan Kena Pajak Rp. XXXX

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara

lain:

1) Biaya pembelian bahan;

2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,honorarium, bonus,

gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
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3) Bunga, sewa, dan royalti;

4) Biaya perjalanan;

5) Biaya pengolahan limbah;

6) Premi asuransi;

7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan;

8) Biaya administrasi; dan

9) 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 selisih kurs mata uang asing;

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

g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

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

2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada

direktorat jenderal pajak; dan

3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi

pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai

penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang

bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau

adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang

tertentu;

4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang

tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU

Pajak Penghasilan;
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5) Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan;

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah;

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan

di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah;

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

dan

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

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:

1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang

menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan

konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh

badan penyelenggara jaminan sosial;

3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;

4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
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6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri

untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan 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 diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan 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 sumbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU Pajak Penghasilan serta zakat

yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk

agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan 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.

5. Menghitung Pajak Terhutang
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a. Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Pajak

Penghasilan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

untuk seluruh lapisan Penghasilan Kena Pajak 28%

b. * Mulai Tahun Pajak 2010, tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b menjadi 25%.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak Rp. 51.000.000.000,00, maka perhitungan pajak terutangnya:

28% X Rp. 51.000.000.000,00 = Rp. 14.280.000.000,00

c. Koperasi yang peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp 50.000.000.000,00 dan

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.

Contoh : Peredaran bruto sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak

sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Cara penghitungannya :

Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 =

Rp480.000.000,00

Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

Rp3.000.000.000,00-Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000

Pajak Penghasilan yang terutang:

(50% x 28%) x Rp480.000.000,00 = Rp 67.200.000,00

28% x Rp2.520.000.000,00 = Rp705.600.000,00 (+)

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp772.800.000,00

6. Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan

a. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

1) 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.
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2) 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan bersifat

final.

3) 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun

Sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak

atas tanah dan/atau bangunan.

4) 25% dari jumlah bruto hadiah undian (nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah

tersebut diserahkan dalam bentuk natura).

5) 2% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan

konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha kecil, dan bersifat final.

6) 3% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan

konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha menengah dan besar, dan bersifat final.

7) 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan

konstruksi bagi yang tidak bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.

8) 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan dan

pengawasan konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final

9) 6% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan

konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi bagi yang tidak bersertifikasi usaha

konstruksi, dan bersifat final.

b. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang

pribadi dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya

cara penghitungan :

Penghasilan Bruto Rp. AAAA

Dikurangi:

a. Biaya Jabatan Rp. BBBB

(5% X Pengh.Bruto max: Rp6.000.000 pertahun)

b. Iuran lain yang terikat penghasilan tetap Rp. CCCC

Penghasilan Neto Rp. DDDD

Dikurangi PTKP Rp. EEEE

Penghasilan Kena Pajak Rp. FFFF
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Kemudian Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan Tarif Pasal 17 sbb:

Penghasilan Kena Pajak Tarif

s.d. Rp 50.000.000 5%

diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15%

diatas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25%

diatas Rp 500.000.000 30%

c. Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23

sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

1) Dividen;

2) Bunga;

3) Royalti;

4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;

sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan bruto tanpa PPN atas penghasilan dari jasa

lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008

yang terbit tanggal 31 Desember 2008.

7. Kewajiban perpajakan di bidang PPN.

Jika Koperasi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena

Pajak dan peredaran bruto setahun telah melebihi Rp600.00.000,00 , maka koperasi

memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10%, serta menyetorkan dan

melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan.

Pada prinsipnya seluruh Barang dan Jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena

Pajak kecuali atas barang-barang dan jasa-jasa yang dikecualikan sebagai berikut:

a. Kelompok Barang yang Tidak dikenai PPN:

1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya, yaitu : minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil,

batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih

emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit;
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2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu :

beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang

tidak beryodium;

3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan

sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat ataupun

tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering;

4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

b. Kelompok Jasa yang Tidak dikenai PPN

1) Jasa pelayanan kesehatan medis;

2) Jasa pelayanan sosial;

3) Jasa pengiriman surat dengan perangko;

4) Jasa keuangan;

5) Jasa asuransi;

6) Jasa keagamaan;

7) Jasa pendidikan;

8) Jasa kesenian dan hiburan;

9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

11) Jasa tenaga kerja;

12) Jasa perhotelan;

13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum;

14) Jasa penyediaan tempat parkir;

15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Perlakuan Khusus Perpajakan untuk Koperasi
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a. Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dipotong

pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga berupa bunga simpanan

lebih dari Rp240.000,00 per bulan dan bersifat final.

b. Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Rp240.000,00 sebulan yang dibayarkan

koperasi kepada anggotanya tidak dipotong Pajak Penghasilan Final (PP No. 15 Tahun

2009).

I. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial,

keagamaan dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang

ditentukan dalam undang-undang. Yayasan merupakan salah satu organisasi sektor publik yang

telah berbadan hukum. Awalnya yayasan dapat didirikan oleh seseorang atau beberapa orang

dengan modal secukupnya dengan proses yang sangat mudah karena yayasan merupakan

organisasi nirlaba (tidak mencari keuntungan) dan menangani masalah-masalah sosial. Tetapi

seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mendirikan suatu yayasan untuk memperoleh

keuntungan. Sehingga pemerintah memutuskan bahwa yayasan adalah suatu badan yang memiliki

dasar hukum yang didasari oleh Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang

kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 dan dikuatkan oleh PP No. 63

tahun 2008.

Pendirian yayasan dilakukan apabila akta notaris dan status badan hukum telah terpenuhi. Akta

pendirian diperoleh dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.

Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan.

Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan

kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib

membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan

perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi

nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
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Prinsip-prinsip dalam Yayasan

Yayasan dapat melakukan segala kegiatan usaha untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan

Yayasan dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan hal tersebut, antara lain:

1. Kegiatan usaha tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan

2. Bentuk usaha tempat Yayasan berinvestasi bersifat perspektif dengan ketentuan seluruh

penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan

Yayasan.

3. Semua anggota pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai

anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan

usaha.

4. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan

pengawas.

5. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh

Yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung

atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain

yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas, kecuali: (1)

bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, (2)

melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh, (3) kekayaan Yayasan

berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu

kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,

wakaf, hibah, hibah wasiat, atau perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran

dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek dan Teknis Perpajakan Pajak Penghasilan dalam Yayasan

Menurut UU Pajak Penghasilan, KMK 604/94, KEP-87/PJ./1995, SE-34/95 dan SE –

39/PJ.4/1995, Yayasan merupakan subjek pajak apabila yayasan menerima atau memperoleh

penghasilan yang merupakan onjek pajak. Namun, apabila yayasan tidak menerima atau

memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi wajib pajak jika

memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai pemotong pajak. Misalnya, Yayasan bertindak sebagai

pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, serta tunjangan yang
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dibayarkan kepada karyawan atau peserta kegiatan atau pihak lainnya. Secara umum pelaksanaan

hak dan kewajiban Yayasan sama dengan bentuk usaha lain, kecuali hal-hal khusus yang diatur

tersendiri.

1. Hal-hal Umum yang Perlu Diperhatikan oleh Yayasan

a. Yayasan mendaftar sebagai wajib pajak serta memberikan penjelasan tentang tujuan,

kegiatan utama, karakteristik yayasan untuk memastikan jenis kewajibannya

b. Yayasan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP),

apabila usaha pokoknya melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena

pajak sesuai UU PPN

c. Yayasan menyelenggarakan pembukuan sesuai kaidah pembukuan yang berlaku. Dalam

menghitung penghasilan neto diperkenankan mengurangkan biaya-biaya yang

berhubungan langsung dengan usaha. Penyusutan/amortisasi juga bisa menjadi faktor

pengurang penghasilan neto

d. Yayasan dapat menggunakan fasilitas pengecualian menurut Undang-undang jika

memenuhi kriteria.

e. PBB tidak dikenakan terhadap objek pajak yang digunakan untuk melayani kepentingan

umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta

yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Hal-hal Khusus yang Perlu Diperhatikan oleh Yayasan

Hal-hal khusus yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-87/PJ/1995 tentang

Pengakuan Penghasilan Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan

Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis yang Bergerak Dibidang Pendidikanyang

perlu diperhatikan oleh Yayasan meliputi beberapa bidang, antara lain:

a. Bidang pendidikan dan/atau penelitian serta pengembangan

1) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali

dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka

kepada pihak manapun dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang
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membidanginya, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak

diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan

2) Badan atau lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib

menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya

pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau

penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib

pajak terdaftar

3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan bersamaan dengan

penyampaian SPT tahunan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling

lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut

4) Penerimaan harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima bukan merupakan

objek PPh, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,

atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

b. Bidang Sosial

Badan sosial termasuk Yayasan dan Koperasi yang kegiatannya semata-mata

menyelenggarakan kegiatan, (1) pemeliharaan kesehatan, (2) pemeliharaan orang lanjut

usia (panti jompo), (3) pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang terlantar, dan

anak atau orang cacat, (4) santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam,

kecelakaan, dan sejenisnya, (5) pemberian beasiswa, (6) pelestarian lingkungan hidup,

serta (7) kegiatan sosial lainnya yang tidak mencari keuntungan.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bagi yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak di bidang pelayanan

kesehatan, penghasilan yang menjadi objek pajak, antara lain:

1) Uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan

2) Sewa kamar/ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan

3) Penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi,

rontgent, scaning, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya

4) Uang pemeriksaan kesehatan termasuk general check up

5) Penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulance dan sebagainya

6) Penghasilan dari penjualan obat
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7) Penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Pengurang Penghasilan Bruto

Untuk memperoleh penghasilan neto, yayasan atau organisasi yang sejenis

diperkenankan mengurangkan :

a. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau

pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya

yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi

yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh

b. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai

masa manfaat lebih dari satu (> 1) tahunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal

11A Undang-undang PPh

c. Subsidi/beasiswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya

pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi yang

sejenis yang tidak bergerak di bidang pendidikan, biaya pelayanan kesehatan pasien yang

kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang tidak

bergerak di bidang pelayanan kesehatan.

Aspek dan Teknis Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai dalam Yayasan

Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai dalam Surat Dirjen Pajak No.S-24/PJ.532/2003

membahasa mengenai:

1. Pengenaan PPN atas pembangunan gedung pendidikan yang dilakukan sendiri oleh yayasan

adalah sesuai dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 16C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Perlakuan PPN dalam penggunaan dana dari surplus lebih anggaran yayasan pendidikan

untuk kegiatan investasi dalam bentuk pembangunan gedung pendidikan yang

pelaksanaannya dilakukan sendiri tetap dikenakan PPN dengan tarif 10% dikalikan dengan

Dasar Pengenaan Pajak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) KEP-387/PJ/2002.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 163/PMK.03/2012

tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun
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sendiri, terdapat perubahan tarif Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangung sendiri

yakni sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan, tidak termasuk harga perolehan

tanah. Kriteria bangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) konstruksi utamanya

terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja, (2)

diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan (3) luas keseluruhan

paling sedikit 200m2.

Rekening tersendiri atas Dana Cadangan Pembangunan Gedung dan Prasarana

Pendidikan pada yayasan pendidikan ditujukan untuk kegiatan pembangunan gedung dan

prasarana pendidikan dalam rangka memajukan kualitas pendidikan. Kegiatan pembangunan

gedung dan prasarana pendidikan tersebut dapat dilakukan oleh pihak kontraktor atau jasa

pemborong maupun dilakukan sendiri oleh masing-masing yayasan pendidikan.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut sebagian

atau seluruhnya diborongkan kepada pemborong atau kontraktor, baik berdasarkan perjanjian

lisan maupun tulisan, maka penyerahan Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut JKP) oleh

pemborong atau kontraktor tersebut terutang PPN.

Di sisi lain, suatu yayasan pendidikan dapat melakukan kegiatan membangun gedung dan

prasarana pendidikan sendiri (tanpa jasa pemborong atau kontraktor). Berdasarkan Pasal 16 C

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun

1994 terakhir UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut sebagai UU PPN), PPN dikenakan

atas kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan

oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang

batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dengan demikian, kegiatan membangun sendiri atas gedung dan prasarana pendidikan

dengan dana yang berasal dari rekening dana cadangan juga terutang PPN. Hal ini diperjelas

dalam Surat Dirjen Pajak No.S-24/PJ.532/2003 tentang Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai,

yang menyebutkan bahwa Perlakuan PPN atas penggunaan dana dari surplus lebih anggaran

yayasan pendidikan untuk kegiatan investasi dalam bentuk pembangunan gedung pendidikan

yang pelaksanaannya dilakukan sendiri tetap dikenakan PPN dengan tarif 10% dikalikan

dengan Dasar Pengenaan Pajak.
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Kesimpulan

Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan Yayasan

merupakan subjek pajak apabila yayasan menerima atau memperoleh penghasilan yang

merupakan objek pajak. Namun, apabila yayasan tidak menerima atau memperoleh penghasilan

yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria atau

persyaratan sebagai pemotong pajak.

Keduanya dikenai kewajiban pajak berkaitan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan

Nilai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
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A. Pendahuluan

Penanaman modal adalah bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dalam upaya

untuk meningkatkan akumulasi modal, menyediakan lapangan kerja, menciptakan transfer

teknologi, melahirkan tenaga-tenaga ahli baru, memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan

menambah pengetahuan serta membuka akses kepada pasar global. Penanaman Modal Asing

(PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang

berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai

salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil

dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar

negeri.

Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan

yang lebih tinggi, yang lebih produktif dan juga sebagai diversifikasi usaha. Hasil yang diharapkan

dari aliran modal internasional adalah meningkatnya output dan kesejahteraan dunia. Disamping

peningkatan income dan output, keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing adalah :

1. Investasi asing membawa teknologi yang lebih mutakhir. Besar kecilnya keuntungan

bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi

perusahaan.

2. Investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Masuknya perusahaan

baru dalam sektor yang tidak diperdafangkan (non tradable sector) meningkatkan

output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan

meningkatkan kesejahteraan.

3. Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan

negara tujuan (investment gap).

BAB

7
PERPAJAKAN UNTUK PERUSAHAAN MODAL

ASING
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Di Indonesia, penanamam modal bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri

dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan, secara umum Penanaman Modal Asing

(PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi

perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang

dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam

negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah sudah berlangsung sejak masa

penjajahan Belanda. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan Agrarische Wet

(Undang-undang Agraria) dan Agrarische Besluit (Peraturan Agraria) untuk menjamin kebebasan

ekonomi bagi perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan secara perlahan-lahan

menghapuskan tanam paksa yang berada di bawah monopoli negara. Namun demikian, pada saat

Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, Indonesia menolak terhada modal asing dan

bantuan luar negeri. Lalu, Indonesia membuka diri kembali terhada modal asing dengan

diundangkannya Undang-undang Nomo 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Usaha untuk menarik modal asing kembali muncul ketika Indonesia mengalami krisis

ekonomi kedua yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. terjadinya krisis ekonomi ditandai

dengan beberapa indikator antara lain merosotnya kurs rupiah terhadap mata uang dollar Amerika

Serikat, pendapatan perkapita penduduk merosot tajam, perusahaan mengalami kelesuan bahkan

menghentikan kegiatannya dan pemutusan hubungan kerja besar-besaran.

Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia

sangat memerlukan modal asing. Untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi

pengangguran yang pada tahun 2006 mencapai sekitar 11.600.00 orang, di tambah 1,8 juta orang

masuk ke lapangan kerja tiap tahun. Kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% pada tingkat

pertumbuhan ekonomi 6% dapat menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja. Kenaikan 1%

pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan dana pembangunan sebesar Rp 125 triliun.

Penanaman Modal Asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap

perekonomian nasional, misalnya menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan

rumah sehinga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan
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bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga mereka dapat berbagi manfaat, meningkatkan

ekspor sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan alih teknologi.

Penanaman Modal Asing yang ada di Indonesia memberikan manfaat yang cukup luas

(multiplier effect). Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah kehadiran investor asing

dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia, dapat menciptakan demand bagi produk dalam

negeri sebagai bahan baku, menambah devisa bagi Indonesia, khususnya investor asing yang

berorientasi ekspor, serta dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak. Selanjutnya,

dalam makalah ini, kami akan membahas mengenai desain pajak bagi Penanaman Modal

Asing yang ada di Indonesia.

B. Definisi Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan

dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.

Penanaman modal juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan

menanamkannya ke usaha/proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung,

dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya dikemudian hari, tentunya

pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud.

Lebih khusus Komaruddin memberikan pengertian penanaman modal sebagai :

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya

2. Suatu tindakan membeli barang modal

3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi, dngan pendapatan di masa yang akan

datang

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dalam

ketentuan umum Bab I Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Penanaman Modal sebagai :

“segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun

penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Bagian penjelasan dari pasal 2 UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penanaman

modal langsung dan penanaman modal tidak langsung atau portofolio karena merupakan

bagian dari Hukum Pasar Modal. Penanaman modal langsung (direct investment) dilakukan

oleh para pemilik modal dengan cara membentuk perusahaan sendiri, menyediakan dana, dan

menjalankan usaha tersebut, sedang penanaman modal tidak langsung dilakukan oleh pemilik



159

modal dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau

unit pemerintah. Kedua jenis penanaman modal tersebut sangat dibutuhkan dalam

pembangunan nasional karena sifatnya yang saling mengisi. Apabila pada suatu saat jumlah

penanaman modal langsung tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, kebutuhan modal

dalam pembiayaan pembangunan nasional dapat diisi oleh penanaman modal tidak langsung

tersebut.

Penanaman modal memiliki beberapa jenis yang terbagi berasarkan subjek, bentuknya,

dan negara asal penanam modal. Berdasarkan subjeknya, penanaman modal dikelompokkan

menjadi tiga macam, yaitu :

1. Personal Investment / Penanaman Modal Perorangan

Adalah penggunaan kekayaan individual untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan

untuk memperoleh keuntungan, termasuk dalam personal investment ini antara

lain penggunaan modal oleh petani untuk menggarap lahan oleh petani, pedagang untuk

membuka warung atau penanaman modal perseorangan/invesmen ini dapat pula berupa

penggunaan kekayaan individual untuk memasukkan sahamnya ke perusahaan-

perusahaan baik dengan mendirikan perusahaan secara langsung maupun dengan

memilih perusahaan-perusahaan yang maju dalam bidangnya.

2. Interprise Investment / Penanaman Modal Perusahaan

Adalah penanaman modal oleh perusahaan dengan menggunakan bagian laba

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham tetapi digunakan untuk

memperluas usahanya atau untuk membuka cabang-cabang baru

3. Public Investment / Penanaman Modal Negara

Penggunaan kekayaan Negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk

badan-badan usaha milik Negara ataupun BUMD. Publik Invesment ini pada prinsipnya

digunakan untuk melaksanakan urusan-urusan yang menguasai hajat hidup orang

banyak seperti untuk pengadaan tenaga listrik, air minum, transportasi umum, pos,

telekomunikasi dan lain-lain.

Berdasarkan bentuknya penanaman modal dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Direct Investment / Penanaman Modal Langsung
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Penanaman modal memberi kewenangan kepada Investor untuk secara langsung

mengontrol jalannya perusahaan dimana modalnya ditanam dan langsung pula

menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal tersebut.

2. Port Folio Investment

Adalah penanaman modal yang tidak memberi kewenangan kepada pemilik modal

untuk mengontrol jalannya perusahaan tetapi yang bersangkutan secara langsung

menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu.

3. Indirect Invesment / Penanaman Modal Tidak Langsung

Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga si penanam modal

atau kreditur pada asasnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula

menanggung resiko atas untung ruginya perusaaan itu.

Berdasarkan bentuknya penanaman modal dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Foreign Investment / Penanaman Modal Asing

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun

yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

2. Domestic Investment / Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan

menggunakan modal dalam negeri.

Definisi Penanaman Modal Asing

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,

dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik

Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga

negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang

sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Definisi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun

1970 tentang Penanam Modal Asing, adalah sebagai berikut:

“Penanaman Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing secara langsung yang

dilangsungkan atau berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang
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Penanam Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia,

dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko di penanaman modal

tersebut”.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

adalah sebagai berikut:

“Penanaman Modal Asing adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di

wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal

dalam negeri”.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian dari Penanam

Modal Asing (PMA) pada dasarnya sama yaitu suatu kegiatan menanam modal yang dilakukan

oleh pihak asing/penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia.

Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing:

“Penanaman modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum

Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia”.

Menurut Pasal 5 ayat (3) Penanaman Modal Asing dalam bentuk PT dapat dilakukan

dengan 3 cara mengambil bagian lain saham pada saat pendirian PT, membeli saham dan

melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Fasilitas Penananaman Modal Asing

Secara rinci fasilitas yang dapat diberikan kepada penanaman modal asing yang akan

menanamkan modalnya di Indonesia dapat diberikan dalam bentuk :

1. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun

2. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal

tetap dapat dilakukan setelah tinggal di indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut

3. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin

tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan

4. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin

tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu



162

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan

dan

5. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin

tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud

diatas akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan

Koordinasi Penanaman Modal.

D. Bidang Usaha Penanaman Modal Asing

Mengenai bidang usaha dari perusahaan penanaman modal asing diatur dalam Bab VII

UU No.25 tahun 2007. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha

yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan

kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional,

serta kepentingan nasional lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka

dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber

daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi,

pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam

negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali

bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha yang tertutup bagi Penanam Modal Asing adalah :

1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.

2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pengaturan pengaturan bidang usaha baik oleh UUPM yang lama maupun

UUPM yang baru kita dapat menyimpulkan adanya 4 kategori bidang usaha PM yaitu :

1. Bidang usaha terbuka bagi seluruh Penanam Modal baik PMA maupun PMDN non

PMA dan non PMDN termasuk usaha mikro, kecil dan menengah

2. Bidang usaha yang tertutup bagi PMA tapi terbuka untuk PMDN non PMDA dan PMA

termasuk pengusaha mikro kecil dan menengah.

3. Bidang Usaha yang tertutup bagi PMA, PMDN tapi hanya terbuka untuk perusahaan

non PMA dan PMDN (Koperasi, pengusaha mikro dan menengah)
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4. Bidang usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal yaitu bidang usaha yang

berhubungan dengan bidang pertahanan negara.

E. Ketentuan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pembangunan instrumen hukum penanamam modal atau investasi di Indonesia

sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1967 yakni dengan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) Negeri (UU PMDN).

Penggairahan iklim penanaman modal atau investasi pun tidak hanya berhenti disitu saja, hal

ini dapat dilihat dari dilengkapi dan di sempurnakannya kedua undang-undang di atas.

Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 tentang PMA (UU PMA), sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968

tentang PMDN telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN (UU

PMDN).

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA (UU PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968

jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang PMDN (UU PMDN), dapat dikatakan

kegiatan penanaman modal atau investasi di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke

waktu. Di dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang Penanaman Modal

Asing (UU PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) kini

tidak berdiri secara sendiri-sendiri lagi. Pada saat ini pengaturan mengenai penanaman modal

atau investasi telah diatur dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), yang disahkan pada tanggal 26 April 2007.

Perlu diketahui pula bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal juga tidak dapat dipisahkan dari keanggotaan Indonesia di Wold Trade

Organization (WTO), dimana Indonesia telah meratifikasi kesepakatan pendirian WTO

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang mewajibkan Indonesia untuk

mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dengan

kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam WTO.

Sejak diundangkan, undang-undang ini telah menimbulkan perbedaan pandangan yang

cukup signifikan dan cenderung bertolak belakang. Pandangan pertama menganggap undang-
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undang ini sangat berpihak kepada investor asing dengan adanya jaminan perlakuan yang

sama antara investor asing dan domestik.

Pandangan ini mengarah kepada suatu pendapat yang menganggap bahwa undang-

undang ini tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Pandangan kedua, menganggap

undang-undang ini merupakan salah satu solusi yang tepat mengatasi problema penanaman

modal di Indonesia. Undang-undang ini juga dikatakan telah disesuaikan dengan perubahan

perekonomian global yang semakin terbuka dan tanpa batas serta telah memenuhi kewajiban

internasional Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional.

Apabila dipahami secara cermat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal sebenarnya dibangun di atas pendekatan yang sama dengan undang-

undang penanaman modal di negara sedang berkembang pada umumnya. Dimana selain

memberi kesempatan yang lebih luas kepada investor asing dengan menjamin adanya

perlakuan yang sama antara penanam modal asing (PMA) dan penanam modal dalam negeri

(PMDN), undang-undang ini juga membuka ruang yang luas bagi pemerintah untuk

menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu kepada penanaman modal asing (PMA) untuk

menjaga kepentingan nasional.

a. Prosedur Mendapatkan Izin Penanaman Modal Asing

Secara umum, berikut adalah tahapan yang harus dilalui untuk melakukan investasi

asing di Indonesia.

1. TAHAP PERTAMA: TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini atau Tahap Persiapan (istilah yang digunakan BKPM), Anda

mengajukan permohonan kepada BPKM tentang rencana penanaman modal asing. Anda

bisa juga langsung mengurus izin prinsip pada fase ini.

Anda menyediakan data dari (calon) investor yang akan melakukan investasi PMA:

memberikan informasi tentang bisnis yang akan dikerjakan, modal yang akan

diinvestasikan, rencana produksi, proyeksi omset, jumlah tenaga kerja dan nama-nama

pemegang saham dari (calon) perusahaan PMA.

Bila permohonan rencana penanaman modal asing Anda diterima, BKPM akan

mengeluarkan izin prinsip (IP), yang menjadi dasar bagi Anda untuk

mengimplementasikan permohonan rencana PMA Anda.

Lamanya proses pengurusan Izin prinsip ini bisa mulai dari 4 - 7 hari.
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2. TAHAP KEDUA: TAHAP KONSTRUKSI

Pada tahap ini, Anda merealisasikan rencana yang sudah dicantumkan di izin

prinsip. Misalnya, bila perusahaan PMA belum ada, Anda mendirikan PT. PMA sesuai

dengan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Anda melengkapi seluruh

dokumen, fasilitas, sarana dan pra-sarana untuk merealisasikan rencana PMA.

Ini termasuk sewa atau bangun kantor, pembuatan PT PMA, urus surat keterangan

domisili usaha, pengesahan PT PMA, NPWP, izin gangguan (bila diperlukan),

UKL/UPL atau AMDAL, API-P, API-U, dan lain-lain. Data-data ini kemudian Anda

gunakan untuk mengurus izin usaha tetap (IUT).

Pada tahap ini Anda bisa juga mengajukan permohonan pembebasan pajak atas

mesin-mesin yang diperlukan untuk menghasilkan produk dari PT PMA Anda. Tidak

semua jenis bisnis bisa mendapatkan fasilitas ini. Anda bisa berkonsultasi dengan

konsultan PMA tentang jenis bisnis yang bisa mendapatkan fasilitas ini.

Semua dokumen yang terkait dengan konstruksi dilakukan pada tahap kedua.

3. TAHAP KETIGA: TAHAP OPERASI/PRODUKSI

Bila dokumen pada tahap kedua sudah siap dan usaha Anda siap atau 85 persen

siap untuk beroperasi, Anda mengajukan permohonan untuk mengurus izin usaha tetap

(IUT). Semua dokumen (copy) yang disiapkan pada tahap kedua Anda serahkan ke

BKPM.

Bila semua dokumen sudah dinyatakan ok, BKPM akan menerbitkan izin usaha

tetap (IUT).

Lamanya proses pengurusan Izin Usaha tetap ini bisa mulai dari 7 - 10 hari.

b. Persyaratan Perizinan PMA

Persyaratan yang harus dipenuhi terkait perizinan PMA di Indonesia adalah sebagai

berikut :

1. Formulir Permohonan

2. Nama Perusahaan (opsi) bila belum diproses atau data-data perusahaan (akte pendirian,

pengesahaan akte (SK Menteri Hukum dan HAM, SK Domisili Usaha, NPWP

Perusahaan, SIUP, TDP, dan PKP)

3. Bidang Usaha
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4. Nama Pemilik Modal (Min. 2 Orang) dan Presentasi Saham

5. KTP/Paspor Direktur

6. KTP Pemilik Saham/ Copy passport pemilik saham

7. NPWP Pemilik Saham (WNI)

8. NPWP Direktur (WNI)

9. Copy Sertifikat Tanah dan IMB bila bangunan adalah milik PT atau copy surat sewa-

menyewa bila tempat usaha disewa

10. Flow Chart mulai dari bahan baku sampai jadi (penjelasan detail) atau deskripsi usaha

11. Kartu Keluarga bila Dirut adalah Wanita

12. Foto Direktur Utama 4 Lbr (Ukuran 3x4) dan 4x6 2 lembar

13. Nama dan Copy KTP Komisaris

14. Alamat Domisili Usaha

15. No. Telepon Perusahaan

16. Denah Lokasi Tempat Usaha (Bila Perusahaan Menjadi Perusahaan Kena Pajak (PKP))

17. Stempel Perusahaan (Bila nama Perusahaan Sudah Disetujui sdep. Hukum dan HAM)

18. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

19. Izin Lingkungan/Gangguan bagi perusahaan yang tidak berdomisili di gedung

20. Surat kuasa bila pengurusan izin ini dikuasakan kepada perusahaan

F. Ketentuan Objek Pajak Bagi Perusahaan Dagang Asing yang Memiliki Kantor

Perwakilan Dagang di Indonesia

Ketentuan Objek Pajak bagi Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai Kantor

Perwakilan Dagang di Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-undang

PPh. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh mengatur definisi penghasilan yang

menjadi Objek Pajak secara umum. Penghasilan neto bagi Perusahaan Dagang Asing yang

mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-undang

PPh yang mana penghasilan netonya dihitung dengan Norma Penghitungan Khusus. Rumusan

ketentuan Pasal 15 Undang-undang PPh tersebut adalah sebagai berikut: “Norma

Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang

tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri

Keuangan.”
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Rumusan ketentuan Pasal 15 Undang-undang PPh tersebut adalah rumusan setelah

perubahan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan tidak mengalami perubahan

dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-undang 36

Tahun 2008. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang PPh mengatur cara menghitung

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri

sedangkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang PPh mengatur cara menghitung

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak luar negeri yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Selanjutnya, dalam memori penjelasan Pasal 15 disebutkan sebagai berikut:

“Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib

Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan

asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang

asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build,

operate, and transfer”)”.

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak

bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai

dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan

diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya

penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.”

Adapun peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 Undang-undang PPh bagi

Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia adalah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang

Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang

Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tanggal 29 Oktober

2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri

yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia yang diralat dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tanggal 28 Februari 2002.

Inti pemajakan terhadap BUT Kantor Perwakilan Dagang yang ada di Indonesia adalah

sebagai berikut:

1. Penghasilan neto dari Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan

Dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto.
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2. Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor

Perwakilan Dagang di Indonesia adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat

final.

3. Yang dimaksud dengan nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan

Dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada

atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya, terkait penerapan tarif 0,44%, Direktur Jenderal Pajak memberikan

penegasan melalui suratnya Nomor SE-2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan

atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri

yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia. Sedangkan tarif 0,44% berasal

dari 30% x 1% + {20%[1% - (30% x 1%)]}.

Fasilitas Pajak Bagi Perusahaan Modal Asing

a. Fasilitas yang Diberikan Melalui UU PPh

Fasilitas pajak penghasilan diberikan melalui UU PPh diatur dalam pasal 3lA,

kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu,

dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional

diberikan fasilitas perpajakan. Maksud pemberian fasilitas ini untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di

daerah tertentu, pendalaman struktur industri, mendorong penanaman modal asing dan

penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu danl atau daerah-daerah

tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu danl atau

daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta

pemberian fasilitas perpajakan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2007 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah omor 62 Tahun 2008.

Fasilitas-fasilitas tersebut berdasarkan peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut.

1. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar

5% (lima persen) per tahun.

2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut.
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Kelompok Harta

Berwujud

Masa Manfaat

Menjadi

Tarif Penyusutan dan Amortisasi

Garis Lurus Saldo Menurun

I. Bukan Bangunan

Kelompok 1 2 Tahun 50% 100 %

Kelompok 2
4 Tahun 25% 50 %

8 Tahun 12,5 % 25 %

Kelompok 3 10Tahun 10 % 20 %

Kelompok 4

II. Bangunan

Permanen 20 Tahun 5%

Tidak Permanen 10Tahun 10 %

3. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun, tetapi tidak lebih dari

10 (sepuluh) tahun, maka ketentuannya adalah sebagai berikut.

a. Tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru pada bidang usaha

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri

dan kawasan berikat.

b. Tambahan 1 tahun: apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500

(lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-

turut.

c. Tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru memer1ukan

investasi atau penge1uaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di

lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah).

d. Tambahan 1 tahun: apabila mengeluarkan biaya penelitian dan

pengembangan di dalam negeri da1am rangka pengembangan produk

atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

e. Tambahan 1 tahun: apabila menggunakan bahan baku dan/atau

komponen hasil produksi dalam negeri, paling sedikit 70% (tujuh puluh

persen) sejak tahun ke 4 (empat).
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b. Fasilitas yang Diberikan Melalui UU PMA

Fasilitas tax holiday dalam sejarah perpajakan Indonesia, diperkenalkan saat

diterbitkannya Undang-Undang omor 1 Tahun 1967, sebagaimana diubah dengan UU

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam undang-undang

tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan asing,

antara lain keloggaran pembebasan dari hal-hal berikut ini.

1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak

melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai

berproduksi.

2. Pajak devisa atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh

laba tersebut diperoleh dalamjangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima)

tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi.

3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam Pasal 10 sub a. yang ditanam

kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu

tertentu yang tidak melebihijangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat

penanaman kembali.

4. Bea masuk pada waktu perusahaan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam

wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja pesawat pesawat yang

diperlukan yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.

5. Bea materai modal atau penempatan modal yang berasal dari penanaman modal

asing.

Melalui UU omor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1

Januari 1984, maka ketentuan tentang tax holiday dicabut. Sejak berlakunya UU Nomor

7 Tahun 1983, pemberian fasilitas dikembalikan pada ketentuan yang ada dalam UU

PPh.

Di tahun 2011, pemerintah kembali memberikan fasilitas tax holiday. Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 diatur, bahwa kepada wajib pajak yang

melakukan penanaman modal baru, yang merupakan industri pionir yang tidak

mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal3lA UU PPh, maka dapat

diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal.
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Industri pionir yang dimaksud di sini adalah, industri yang memiliki keterkaitan

luas, memberi nilai tambah dan ekternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi

baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Ketentuan mengenai

pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, lebih lanjut

diatur dengan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan.

Tarif Pajak bagi Perusahaan Modal Asing di Indonesia

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,44% yang ditetapkan bagi Perusahaan Dagang

Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (BUT Kantor Perwaklilan Dagang) di

Indonesia sebenarnya terdiri-dari dua jenis tarif yaitu tarif umum PPh atas penghasilan BUT

Kantor Perwakilan Dagang itu sendiri (Corporate Income Tax) dan tarif PPh Pasal 26 ayat (4)

atas Penghasilan Kena Pajak setelah PPh (Branch Profit Tax).

Tarif Corporate Income Tax besarnya 0,3% dari Nilai Ekspor Bruto yang berasal dari

penerapan tarif 30% atas penghasilan neto yang dihitung dengan menggunakan Norma

Penghitungan Khusus sebesar 1% dari Nilai Ekspor Bruto (Omzet). Tarif 30% tersebut

sebetulnya adalah tarif tertinggi dari lapisan tarif progresif PPh bagi BUT sebagaimana diatur

dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang digunakan sebagai dasar

untuk menentukan tarif PPh bagi BUT Kantor Perwakilan Dagang sebagaimana ditetapkan

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994. Adapun tarif Branch Profit

Tax besarnya 0,14% dari Nilai Ekspor Bruto berasal dari penerapan tarif Pasal 26 ayat (4)

Undang-undang PPh atas Penghasilan Kena Pajak setelah PPh dari BUT (=20% x (1% -

0,3%) dari Nilai Ekspor Bruto). Dengan demikian, tarif PPh bagi Perusahaan Dagang Asing

yang mempunyai BUT Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia adalah sebesar 0,44%

(=0,3%+0,14%) dari Nilai Ekspor Bruto yang pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan

melalui BUT Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang memberikan penegasan atas Penerapan Norma

Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai

Kantor Perwakilan Dagang, maka terkait penerapan tarif 0,44% dari Nilai Ekspor Bruto,

komponen tarif Branch Profit Tax yang besarnya 0,14% dapat disesuaikan dengan

tarif Branch Profit Tax yang diatur dalam P3B. Penulis berpendapat bahwa SE-2/PJ.03/2008
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tersebut memperluas hal yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor

634/KMK.04/1994 karena KMK Nomor 634/KMK.04/1994 hanya mengatur besarnya

pengertian Nilai Ekspor Bruto, besarnya Norma Penghitungan Khusus, dan besarnya tarif PPh

atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai

Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia, dan amanah kepada Direktur Jenderal Pajak untuk

mengatur pelaksanaan KMK Nomor 634/KMK.04/1994. KMK Nomor 634/KMK.04/1994

tidak menyebutkan asal-usul besarnya tarif 0,44% dan hal ini wajar karena penghasilan neto

Perusahaan Dagang Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dihitung

dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus. Apabila SE-2/PJ.03/2008 disempurnakan

dan hanya mengatur teknis pelaksanaan KMK Nomor 634/KMK.04/1994, tidak menyebutkan

asal-usul besarnya tarif 0,44% dan tidak membuka peluang penyesuaian besarnya tarif 0,44%,

maka terdapat potensi adanya tambahan penerimaan pajak.

Ketentuan Pembukuan bagi Perusahaan Modal Asing di Indonesia

Untuk Perusahaan Asing yang berkedudukan di Indonesia, BUT, Joint Operation,

Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, atau yang mendirikan perusahaan di Indonesia dapat

memilih pembukuan dengan mata uang asing dan bahasa asing, namun harus mengikuti

ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata

uang selain Rupiah adalah :

a. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing, yaitu Wajib Pajak yang

beroperasi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai

Penanaman Modal Asing;

b. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak yang beroperasi

berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan;

c. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Bagi Hasil, yaitu Wajib Pajak yang beroperasi

berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas

bumi;

d. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, atau menurut

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang terkait;

e. Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan

anak (subsidiary company) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk

(parent company) di luar negeri dalam hubungan istimewa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

17 Tahun 2000.

2. Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yang diperbolehkan untuk dipergunakan

dalam pembukuan Wajib Pajak adalah bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika

Serikat.

3. Penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika

Serikat oleh Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri

Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Bagi

Hasil Izin tertulis tersebut dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan surat

permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun

buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat

tersebut dimulai, atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru.

Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas

permohonan izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa lnggris dan mata uang

Dollar Amerika Serikat. Keputusan Menteri Keuangan atas permohonan WP diterbitkan

paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak. Apabila

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat, Menteri Perpajakan

Internasional di Indonesia Keuangan tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan

tersebut dianggap diterima.

4. Bagi Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa

Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi ke mata uang

Dollar Amerika Serikat sebagai berikut :

a. Pada awal tahun buku

Penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat untuk

pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari Neraca akhir tahun buku



174

sebelumnya (dalam mata uang Rupiah) yang dikonversikan ke mata uang Dollar

Amerika Serikat dengan menggunakan kurs :

1) Untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun menggunakan kurs yang

sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut;

2) Untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta menggunakan kurs yang

sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut;

3) Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku

pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut

yang dilakukan secara taat asas; d. Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, di

samping menggunakan nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam

mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya

berlaku pada saat dilakukannya revaluasi;

4) Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun

sebelumnya, dikonversi ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan

menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya,

berdasarkan system pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas;

5) Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya

berlaku pada saat terjadinya transaksi;

6) Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari mata uang

Rupiah ke mata uang Dollar Amerika Serikat, maka selisih laba atau rugi

tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan.

b. Dalam tahun berjalan

1) Untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat,

pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan;

2) Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan mata

uang selain Dollar Amerika Serikat, dikonversikan ke mata uang Dollar Amerika

Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya

transaksi, yaitu sebagai berikut :

i. Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang

dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut;
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ii. Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs

yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku, berdasarkan sistem

pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas.

5. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 untuk

Tahun Pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang

Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam mata uang

Rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan

dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Pembayaran Pajak

Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Penghasilan Final yang dibayar sendiri

oleh Wajib Pajak diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris

dan mata uang Dollar Amerika Serikat, dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah. Dalam

hal pembayaran pajak tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah, Wajib Pajak harus

mengkonversikan pembayaran dalam mata uang Rupiah tersebut ke mata uang Dollar

Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.

6. Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris

dan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali

lampiran berupa laporan keuangan, dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Dalam

penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2000, lapisan penghasilan kena pajak dikonversi ke dalam mata

uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

7. Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan

Pasal 22 dan Pasal 23 dalam mata uang Rupiah yang akan dikreditkan dalam Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan, harus dikonversi ke dalam mata uang

Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan
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Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan

pajak tersebut.

8. Wajib Pajak yang ternyata :

a. Tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa

Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, atau permohonannya ditolak, atau

tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak

tempat Wajib Pajak terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam

bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; atau

b. Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata

uang Dollar Amerika Serikat atau telah memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak

tempat Wajib Pajak terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam

bahasa Indonesia atau mata uang Rupiah; maka izin untuk menyelenggarakan

pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dicabut dan

Wajib Pajak tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan

pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Perlakuan

tersebut tidak dikenakan apabila Wajib Pajak memberitahukan secara tertulis

mengenai pembatalan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris

dan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam batas waktu 3 (tiga) bulan setelah

tahun buku berjalan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Persetujuan Menteri

Keuangan.

9. Sisa kerugian fiskal dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat

dikompensasikan ke Tahun Pajak dimulainya pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata

uang Dollar Amerika Serikat, dikonversi ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat

dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang

berlaku pada akhir tahun buku pada saat kerugian fiskal tersebut terjadi.

KESIMPULAN

Dengan adanya Penanaman Modal Asing bagi negara tujuan dapat memberikan

keuntungan bagi perekonomian nasional. Tarif pajak untuk objek perusahaan dagang asing yang

memiliki kantor perwakilan di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang dan pasal-pasal yang



177

berlaku sesuai dengan ketetepannya. Dan Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan modal asing

juga telah diberikan melalui UU PPh dan UU PMA. Keputusan Menteri yang telah ditetapkan

dalam pembukuan dengan mata asing dan bahasa asing.

Dan untuk contoh kasus Kantor pusat bangkok di negara thailan yang mempunyai bentuk

usaha di Indonesia prinsip pemajakan atas penghasilan atau laba usaha yang diperoleh perusahaan

pengenaan pajak hanya terbatas pada penghasilan yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap.
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A. Pendahuluan

Pajak merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai negara

yang jumlahnya sangat signifikan. Dengan begitu besarnya penerimaan pajak sehingga

memerlukan aturan yang jelas bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya.

Pengenaan pajak antara satu jenis badan atau bentuk usaha dengan jenis lainnya

berbeda-beda. Sedemikian rupa pemerintah mengaturnya dalam undang-undang

perpajakan. Perbedaan itu memasuki jenis usahanya, operasi apa yang dilakukan oleh

perusahaan tersebut serta objek pajaknya. Terdapat pengenaan pajak yang sifatnya final

dan tidak final serta ada yang merupakan objek pajak dan ada juga yang bukan objek

pajak.

Joint operation serta perusahaan yang melakukan usaha bagi hasil dengan

pemerintah memiliki perlakuan pajak yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Begitu

pentingnya hal tersebut bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan tersebut sehingga

terdapat desain perpajakan yang khusus bagi pelaku usaha tersebut yang harus

diperhatikan guna melaksanakan kewajiban perpajakan yang benar dan tidak melanggar

undang-undang perpajakan.

Joint Operation (Kerjasama Operasi) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih

di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan

menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung

risiko usaha tersebut. Terkait dengan isu tersebut kami akan membahasnya dalam

makalah ini yang disajikan dalam seminar perpajakan.

B. Joint Operation

1. Definisi Joint Operation

Berdasarkan PSAK No.39, Definisi Joint Operation (Kerjasama Operasi)

adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat

untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak

usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.

BAB

8

PERPAJAKAN UNTUK PERUSAHAAN JOINT OPERATION

DAN PERUSAHAAN YANG BEKERJA SAMA/BAGI HASIL

DENGAN PEMERINTAH
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Joint Operation (JO) dalam kaitannya dengan perpajakan di Indonesia

tercantum dalam Surat Dirjen Pajak No. S-123/PJ.42/1989. Ditegaskan dalam

surat tersebut bahwa JO adalah merupakan bentuk kerja sama operasi, yaitu

perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu

proyek.

Penggabungan bersifat sementara hingga proyek selesai. Dalam beberapa

surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, istilah Joint

Operation seringkali dipertukarkan dengan istilah Konsorsium.

B..2. Tujuan Pembentukan Joint Operasional

Tujuan dari pembentukan joint operasional adalah sebagai berikut

a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha dengan mengedepankan

spesialisasi keahlian atau melalui penggabungan berbagai potensi yang

dimiliki oleh tiap - tiap anggota.

b. Meningkatkan posisi tawar dan mengendalikan harga

B.3. Bentuk - Bentuk Joint Operation

Bentuk-bentuk dari joint operation adalah sebagai berikut

a. Administratif JO

Tipe JO ini sering juga disebut sebagai kerja sama operasi (KSO)

dimana kontrak dengan pihak pemberi kerja atau projek owner

ditandatangani atas nama JO. Sehubungan dengan pelaksanaan proyek

didasarkan pada porsi pekerjaan (scope of works) masing - masing yang

disepakati dalam sebuah Joint Operation Agreement.

b. Non administratif JO

JO dengan tipe ini dalam prakteknya dikalangan pengusaha jasa

konstruksi sering disebut sebagai konsorsium dimana kontrak dengan pihak

projek owner dibuat langsung atas nama masing-masing perusahaan

anggota. Dalam hal ini JO hanya bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung

jawab pekerjaan terhadap projek owner berada pada masing-masing

anggota.

B.4. Kewajiban Perpajakan JO

Berikut merupakan kewajiban Perpajakan Joint Operation

a. Sebagai subjek pajak
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Karena bersifat sementara JO bukan subjek pajak sebagaimana

dimaksud Pasal 2 huruf b UU PPh. Kewajiban PPh badan berada pada

masing-masing anggota Joint Operation (JO)

b. Sebagai pemotong pajak

Wajib mendaftar, menghitung pajak yang dipotong, menyetor pajak

yang dipotong dan melaporkan pemotongan pajak yang dilakukannya setiap

masa pajak.

c. Sebagai pengusaha kena pajak

 Mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP

 Membuat Faktur Pajak (FP)

 Menghitung PPN, menyetor PPN, melaporkan SPT masa PPN

B..5. Mekanisme Perpajakan JO

Karena Joint Operation tidak termasuk Subjek Pajak PPh, maka penghasilan

yang diterima suatu Joint Operation sebenarnya adalah penghasilan para

anggota yang besarnya bagian masing-masing ditentukan sesuai perjanjian.

Jika atas penghasilan berupa bunga, sewa dan lain-lain yang diterima atau

diperoleh Joint Operation (J.O.) dari WP Badan Dalam Negeri dan

Perseorangan yang ditunjuk (selanjutnya disebut : Pemberi Hasil), dipotong PPh

Ps. 23, maka bukti potong PPh Pasal 23 tersebut harus dipecah untuk masing-

masing anggota Joint Operation agar dapat dikreditkan.

Adapun besarnya PPh Pasal 23 untuk masing-masing anggota Joint Operation

sesuai dengan perjanjian J.O.A (joint operation agreement) yang telah disepakati

bersama.

Joint Operation tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan

dan membayar PPh Pasal 25 dan Pasal 29. Kewajiban yang ada hanya sebagai

pemotong/pemungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 dan PPN.

B..6. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Joint Operation

Berdasarkan pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 8 tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000

tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas

barang mewah (UU PPN) disebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang

dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
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nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik,atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnnya.

B.7. Mekanisme Pemecahan Bukti Potong Pph Pasal 23

Jika telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas nama joint operation maka

prosedurnya adalah :

a. J.O. mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan PPh Ps.23

kepada KPP dimana J.O. terdaftar/berkedudukan, dilampiri foto copy

dokumen pendirian J.O.

b. KPP dimana J.O. terdaftar/berkedudukan minta konfirmasi kepada KPP

dimana pemotong PPh Pasal 23 terdaftar, mengenai pemotongan terhadap

J.O

c. Apabila benar telah dilakukan pemotongan terhadap J.O. maka KPP dimana

J.O. terdaftar/berkedudukan menerbitkan SKKPP PPh Pasal 23 Yang

Seharusnya Tidak Terutang

d. Atas dasar SKKPP tersebut dilakukan pemindahbukuan dari PPh Pasal 23

ke PLB

e. Dilakukan pemindahbukuan dari PLB ke PPh Pasal. 25 atas nama para

anggotanya dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing dengan

tahun pajaknya sesuai dengan yang tercantum pada Bukti Pemotongan PPh

Ps.25 dilakukan karena bukti Pbk. itu diperhitungkan sebagai kredit pajak

dalam SPT PPh Badan para anggotanya, bukan dalam SPT PPh Pasal. 23

Pada bukti pemindahbukuan (di bawah Nomor dan Tanggal SKKPP)

supaya diketik :

f. Atas SKKPP tersebut tidak boleh diterbitkan SPMKP, juga tidak boleh

dipindahbukukan untuk membayar kewajiban pajak J.O

g. Apabila anggota J.O. adalah Wajib Pajak Luar Negeri maka pemecahan

bukti pemotongan PPh Ps. 23 (yang berupa bukti Pbk. Ps. 25) tidak boleh

diperhitungkan dengan kewajiban PPh Ps. 26 dari J.O.. karena Wajib Pajak

Luar Negeri tersebut dianggap mempunyai BUT di Indonesia
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h. Lembar ke-1 Bukti Pbk. tersebut pada butir 1.5. disampaikan untuk para

anggota sedang lembar lainnya untuk ditatausahakan sesuai ketentuan

dalam Pedoman Induk TUPRP

Jika belum dilakukan pemotongan PPh Ps. 23, maka prosedurnya adalah :

a. J.O. mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan PPh Ps. 23

kepada pemberi hasil, dilampiri foto copy dokumen pendirian J.O.

b. Pada waktu dilakukan pemotongan, pemberi hasil membuat Bukti

Pemotongan PPh Ps. 23 atas nama J.O. qq. anggota (NPWP anggota)

dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing

c. Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 disampaikan untuk para anggota J.O.

C. Perusahaan Yang Bekerja Sama/Bagi Hasil Dengan Pemerintahan

C.1. Karakteristik Kontrak Bagi Hasil

Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Adalah kontrak bagi

hasil dimana produksi dibagi berdasarkan prosentase tertentu yang disepakati.

Kontrak pengelolaan migas yang ada/pernah ada di Indonesia adalah:

a. Konsesi

Kontraktor memiliki kekuasaan penuh atas minyak yang ditambang

dan wajib membayar royalti kepada negara. Kontrak ini tidak ada lagi sejak

1961.

b. Kontrak karya

Merupakan kontrak profit sharing dimana manajemen ada di

kontraktor. Kontrak ini tidak ada lagi sejak 1983.

c. Production Sharing Contract.

d. Technical Assistance Contract

Produksi yang dibagi hanya diperoleh dari pertambahan produksi

setelah secondary recovery. Bukan dari total produksi.

e. Joint Operating Body.

Kontrak ini sama seperti PSC namun pemerintah atau pertamina ikut

serta dalam permodalan sehingga komposisi menjadi 50 : 50.
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C.2. Kontrak Bagi Hasil Diluar Minyak Bumi

Misalkan Anda memiliki lahan seluas 3 ha di Lembang. Anda bekerja di

Jakarta sebagai karyawan. Mungkin dengan kesibukan anda saat ini, anda belum

bisa mengolah lahan itu menjadi lahan pertanian yang menguntungkan. Untuk

optimalisasi, mungkin anda bisa menyewakan lahan tersebut kepada petani

setempat. Lahan tersebut bisa disewakan selama waktu tertentu (anda

mendapatkan uang sewa) atau anda bisa meminta mereka akan mengelowa

lahan itu dengan sistem bagi hasil. Dari hasil panen yang dihasilkan, anda

mungkin mendapatkan 30% dan sisanya menjadi hak petani. Seperti itulah

kontrak bagi hasil. Pemerintah memberikan hak kepada perusahaan minyak

untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah kerja tertentu selama

periode tertentu. Hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan perjanjian.

C.3. Karakterisitk dari PSC

Dalam kontrak PSC, semua resiko ada di kontraktor. Negara tidak memiliki

eksposure atas resiko kegagalan dalam proses eksplorasi. Jangka waktu kontrak

adalah 30 tahun (termasuk 6-10 tahun untuk eksplorasi). Seluruh peralatan yang

dibeli dalam rangka kontrak PSC menjadi milik negara dan serta adanya

kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk kontraktor migas.

C.4. Perkembangan PSC di Indonesia

PSC di Indonesia sudah melewati 3 generasi. Generasi pertama (1965 - 1978)

dimana cost recovery dibatasi sebesar 40%, bagian kontraktor adalah 35%

bersih dan DMO tanpa grace period. Generasi kedua (1978 - 1988) dimana cost

recovery tidak ada pembatasan, bagian kontraktor 15% bersih, investment credit

sebesar 20% dan DMO dengan harga pasar untuk 5 tahun. Generasi ketiga

(1988 - skrg) dimana mulai dikenalkan adanya FTP (First Tranche Petroleum)

yang besarnya 20% dari produksi gross serta DMO yang bervariasi antara harga

ekspor. Indonesia memberikan hak kepada perusahaan minyak, terutama asing,

untuk mengolah Sumber Daya Migas dibandingkan mengelola sendiri atau
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melalui BUMN karena Industri minyak dan gas bumi memiliki karakteristik

padat modal, padat teknologi dan penuh ketidakpastian (resiko). Tidak ada yang

bisa menjamin bahwa didalam perut bumi terkandung minyak dan gas yang

memiliki jumlah yang ekonomis. Pada saat awal berdirinya republik, kita belum

memiliki modal dan teknologi untuk mencari dan mengelola migas sendiri. Oleh

karena itu, kita mengundang perusahaan asing untuk mengelola sumber daya

migas kita. Pemerintah menjamin ketersediaan BBM di dalam negeri

berdasarkan kontrak bagi hasil, diatur bahwa kontraktor migas harus menjual

bagiannya paling banyak 25% ke dalam negeri. Ini bertujuan untuk menjamin

ketersediaan BBM di pasar dalam negeri. Namun berdasarkan hasil uji materi

atas UU no 22/2001 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),

ketentuan tersebut diubah menjadi wajib 25% (dari paling banyak). Harga yang

ditetapkan bisa berdasarkan harga pasar atau harga tertentu. Ketentuan ini

dikenal dengan istilah Domestic Market Obligation (DMO). Kontraktor akan

mendapatkan DMO fee atas hal ini. Regulator Kegiatan Operasional Migas.

C.5. Institusi Pemerintah yang Mengatur Kegiatan Operasional Migas

Terdapat dua institusi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan hulu migas.

Yang pertama adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi (Ditjen MIGAS) serta Badan

Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Peranan

pertamina dalam pengelolaan Migas, dalam hal ini PT Pertamina EP,

merupakan salah satu kontraktor migas nasional yang mendapatkan hak atas

beberapa wilayah kerja di seluruh Indonesia. Jadi posisi Pertamina, dalam hal

ini Pertamina EP, sama dengan kontraktor migas lain seperti Medco, Chevron,

Exxon. Sebelum adanya UU no 22 tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas

Bumi, Pertamina merupakan pemegang Kuasa atas pengelolaan migas di

Indonesia. Sehingga kontraktor migas menandatangani kontrak dengan

Pertamina. Namun dengan UU tsb, dilakukan pemisahan antara regulator dan

player. Fungsi regulator diserahkan kepada badan Pelaksana (dalam hal ini

BPMIGAS) sedangkan pertamina disamakan fungsinya seperti kontraktor migas

lainnya.
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Perbedaan BPMIGAS dengan BPH Migas adalah keduanya merupakan

institusi yang sama. Dalam UU no 22 tahun 2001 (mengenai Migas), kegiatan

industri migas dibagi menjadi kegiatan hulu (mencari sampai menghasilkan

produk migas) dan kegiatan hilir (pemasaran migas). Dahulu kegiatan hilir

dikuasi oleh Pertamina, namun sekarang sudah dibuka 100% buat perusahaan

lain diluar pertamina. Sehingga bukan hanya SPBU Pertamina yang sering kita

lihat tetapi SPBU Shell dan Petronas sudah mulai masuk Indonesia. Institusi

yang mengatur kegiatan hulu adalah BPMIGAS sedangkan institusi yang

mengatur kegiatan hilir adalah BPH Migas ( H nya adalah hilir) Perhitungan

Bagi Hasil Secara Umum.

C.6. Prosentase bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor migas

Secara umum, prosentase bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor sebesar

85 : 15 (untuk minyak) dan 70 : 30 (untuk gas). Namun perhitungan secara

detail diatur dalam perjanjian masing-masing. Jika diperoleh minyak sebesar

US$ 1,000 Pemerintah tidak secara serta merta mendapatkan 85% dari hasil

yang diperoleh. Hasil perolehan minyak itu harus dikurangi dulu dengan biaya

yang dikeluarkan oleh kontraktor migas sebelum dibagi ke pemerintah dan

kontraktor sesuai prosentase yang diatur dalam kontrak. Bagian pemerintah jika

seandainya ada biaya sebesar US$ 400 dan menghasilkan minyak sebesar US$

1,000, bagian pemerintah adalah 85% dari US$ 600 atau sebesar US$ US$ 510.

Sedangkan bagian kontraktor sebesar US$ 490 (US$ 400 merupakan

penggantian biaya ditambah 15% dari US$ 600).

Berdasarkan perhitungan tersebut maka prosentase tersebut adalah prosentase

net dimana hasil penerimaan minyak dikurangi biaya-biaya produksi minyak.

Biaya ini dimulai dari biaya dalam tahap eksplorasi (mencari cadangan migas)

sampai dengan biaya dalam tahap produksi. Biaya-biaya inilah yang dikenal

dengan istilah cost recovery. Dalam contoh perhitungan diatas, porsi pemerintah

menjadi 51% sedangkan kontraktor 49% dari penerimaan Biaya Eksplorasi dan

Eksploitasi. Pada saat penggantian biaya, pemerintah akan mulai mengganti

biaya kontraktor ketika wilayah kerjanya dinyatakan ekonomis. Maksudnya

seluruh biaya dalam tahap eksplorasi (mencari cadangan migas) tidak akan

diganti apabila wilayah kerja tersebut belum dinyatakan komersil (memenuhi k

criteria ekonomis untuk di eksploitasi). Wilayah kerja dinyatakan komersil

apabila perkiraan cadangan migas dapat menutup biaya yang telah dikeluarkan



186

(dalam tahap eksplorasi) dan menutup biaya produksi migas (mengambil dan

mengolah migas dari perut bumi).

Tahap eksplorasi dimulai dari pengeboran sumur produksi sampai dengan

pembuatan fasilitas produksi yang diperlukan. Penggantian biaya kontraktor

migas (cost recovery) dimulai dalam tahap ini. Biaya eksploitasi akan diganti

setelah biaya dalam tahap eksplorasi sudah diganti semua tahap. Biaya dalam

tahap eksplorasi ini sering dikenal dengan istilah sunk cost Komponen Biaya

Cost Recovery. Biaya yang bisa di cost recovery terdiri dari tiga macam:

a. Unrecovered Cost

Biaya ini merupakan sunk cost yang belum di cost recovery.

b. Current Year Operating Cost

c. Current Year Depreciation atas Capital Cost) Jika dalam tahun tertentu total

biaya belum bisa ditutup oleh hasil migas, maka biaya tersebut akan dibawa

ke tahun berikutnya untuk diperhitungkan kembali (sisa biaya yang masih

belum di cost recovery).

Pada dasarnya, konsep bagi hasil yang dianut oleh Indonesia akan mengganti

biaya kontraktor migas sebesar 100%. Tidak ada pembatasan atas biaya-biaya

yang bisa diganti oleh pemerintah. Namun ketentuan ini sudah berubah. Hasil

audit BPK menemukan adanya biaya-biaya yang tidak sepatutnya jika diganti

oleh pemerintah (misal biaya yang terkait dengan kegiatan CSR perusahaan)

ditindaklanjuti dengan menerbitkan Permen ESDM no 22 tahun 2008 yang

mengatur biaya-biaya yang tidak bisa di ganti oleh pemerintah (non cost

recovery) antara lain : pembebanan dana community development pada masa

eksploitasi, technical training untuk ekspatriat, biaya konsultan pajak.

D. Perlakuan Perpajakan Joint Operation (Jo) Dalam Bidang Usaha Jasa Konstruksi

a. PT TSRT, NPWP xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx bergerak dalam bidang General

Construction, akan bekerja sama dengan perusahaan Luar Negeri dengan data

sebagai berikut :

 Nama perusahaan : SAP CO.LTD.

 Join Operation untuk Proyek Pemerintah RI

 Lama Join Operation : 3 Th

 Komposisi saham : 30%,70%

 Pembagian keuntungan : Sesuai komposisi saham

b. SAP Co. Ltd tidak mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dan tidak ada

hubungannya
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dengan kepemilikan saham PT TSRT.

D.1. Pajak Penghasilan

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang.

Ketentuan Umum, dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), yang

dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk

badan lainnya.

b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), yang menjadi Subjek Pajak

antara lain adalah badan.

c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa:

 Joint Operation (JO) adalah merupakan kerjasama operasi dua badan

atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu

proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan. Dengan

demikian JO bukan merupakan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf b UU PPh, dan oleh karenanya pengenaan PPh atas

penghasilan dari proyek tersebut dikenakan pada masing-masing

badan anggota JO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterimanya.

 Kewajiban pajak lainnya yang ada pada JO adalah sebagai Wajib Pajak

pemotong/pemungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26,

PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 serta PPN.

d. Aspek PPh - Administrative JO.

Meskipun bukan merupakan Subyek PPh Badan, JO wajib memiliki

NPWP yang semata-mata diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban

PPN dan Withholding Tax (kewajiban memotong PPh pasal 21, pasal 23,

pasal 26, pasal 4 ayat 2 dan pasal 15). Kewajiban PPh Badan tetap

dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan

(perusahaan) yang menjadi anggota JO tersebut sesuai dengan porsi/bagian

pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.
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Oleh karena statusnya bukan Subyek PPh Badan maka JO tidak

terutang PPh pasal 4 ayat(2) atau PPh Final yang dipotong oleh Project

Owner pada saat pembayaran uang muka dan termin atas tahapan

penyelesaian pekerjaan konstruksi. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah

nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah nomor 40 tahun 2009, atas penghasilan yang diperoleh dari

usaha jasa konstruksi seluruhnya telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang

bersifat final dengan tarif:

 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi kecil

 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b;

 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan

Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki

kualifikasi usaha; dan

 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan

Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki

kualifikasi usaha.

Agar masing-masing anggota JO dapat memanfaatkan bukti potong

PPh Final tersebut sebagai bukti pelunasan pajak terutang, dengan

menganalogikan perlakuan pada Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-

44/PJ./1994 yang mengatur mekanisme pemecahan bukti potong PPh pasal

23, maka:

 Dalam hal Project Owner belum melakukan pembayaran dan / atau

pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), maka JO dapat mengajukan

permohonan pemecahan bukti potong kepada Project Owner yang

selanjutnya akan membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas nama

JO.qq. perusahaan anggota berdasarkan porsi masing-masing yang

telah disepakati sebelumnya.

 Dalam hal Project Owner terlanjur memotong PPh pasal 4 ayat(2) atas

nama JO, maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti

potong PPh pasal 4 ayat (2) kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) di mana JO terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk kemudian

dilakukan pemindahbukuan ke masing-masing anggota JO.
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Selanjutnya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-214/PJ./2001 (belum

dicabut hingga saat ini) mengatur bahwa pada saat menyampaikan SPT PPh

pasal 21, JO harus melampirkan Laporan Keuangan atas kegiatan JO.

Dengan pemahaman di mana Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari

suatu proses pembukuan maka dapat diambil kesimpulan

bahwa Administrative JO wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan JO diatur dalam PSAK 12 yang memberikan pilihan

penggunaan metodeproportionate consolidation atau metode equity.

e. Aspek PPh Non-Administrative JO

Non-Administrative JO tidak wajib memiliki NPWP dan tidak wajib

menyelenggarakan pembukuan. Pendapatan dan biaya proyek dibukukan

oleh masing-masing anggota JO. Tagihan ke Project Owner diajukan

sendiri oleh masing-masing anggota JO atau dapat juga diajukan melalui JO

namun Commercial Invoice,Faktur Pajak dan bukti potong PPh pasal 4 ayat

(2) tetap atas nama perusahaan masing-masing anggota JO (konsorsium).

E. Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah sebagaimana telah beberapa, kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, diatur bahwa Pengusaha Kena

Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena

Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan

pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 diatur bahwa dalam rangka

pengukuhan pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam
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pengertian badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13

Undang-undang PPN, adalah bentuk kerja sama operasi.

c. Sesuai dengan butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek

Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar Negeri

ditegaskan bahwa dalam hal proyek pemerintah yang dibiayai dengan

hibah/ dana pinjaman luar negeri dikerjakan oleh kontraktor utama yang

merupakan JO, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 JO dan anggota JO harus terclaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak

 Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari JO

kepada pemilik proyek tidak dipungut PPN, namun Faktur Pajak tetap

harus dibuat oleh JO dengan diberi cap "PPN dan PPn BM tidak

dipungut".

 Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari anggota

JO kepada JO, terutang PPN dan anggota JO harus membuat Faktur

Pajak kepada JO. Bagi anggota JO, PPN dalam Faktur Pajak itu

merupakan Pajak Keluaran dan bagi JO, PPN tersebut merupakan

Pajak Masukan.

 Atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh anggota

JO tetap terutang PPN yang dapat merupakan Pajak Masukan bagi

anggota JO tersebut.

d. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa:

 JO (bentuk kerja sama operasi) merupakan Pengusaha Kena Pajak

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang PPN.

 Apabila dalam transaksinya dengan pihak lain secara nyata-nyata

dilakukan atas nama JO, maka JO harus memenuhi kewajiban-

kewajiban sebagai PKP, yaitu melaporkan diri untuk dikukuhkan

menjadi PKP, memungut, menyetor, dan melaporkan penghitungan

PPN dan PPnBM yang terutang melalui Surat Pemberitahuan Masa

PPN.

 Apabila seluruh transaksinya dengan pihak lain secara nyata-nyata

dilakukan atas nama masing-masing anggota JO, sedangkan JO hanya

untuk koordinasi dan secara nyata-nyata tidak melakukan transaksi

penyerahan BKP/JKP kepada pihak lain, maka yang memiliki
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kewajiban-kewajiban sebagai PKP hanya anggota JO.

 Jika JO merupakan kontraktor utama dalam proyek pemerintah yang

dibiayai penuh dengan hibah/dana pinjaman luar negeri maka atas

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari JO kepada

pemilik proyek tidak dipungut PPN dan Faktur Pajak yang diterbitkan

oleh JO harus diberi cap "PPN dan PPnBM tidak dipungut".Kecuali

kontrak investasi kolektif (KIK), penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b

UU PPh tidak secara spesifik menyebutkan bentuk apa saja yang

termasuk dalam pengertian Bentuk Badan Lainnya sebagai Subyek

Pajak Namun dalam surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh

Dirjen Pajak dinyatakan bahwa JO bukan merupakan Subyek PPh

Badan sehingga tidak diwajibkan menyampaikan SPT PPh Badan.

F. Masalah Perpajakan Joint Operation

F.1. Inkonsistensi Beberapa Surat Penegasan Dirjen Pajak Tentang Pemajakan

Atas JO Menimbulkan Ketidakpastian

SE-44/PJ./1994 tentang mekanisme pemecahan bukti potong PPh pasal 23

merupakan satu-satunya SE Dirjen Pajak yang pernah diterbitkan terkait dengan

pemajakan JO. Selebihnya hanya berupa surat-surat penegasan sebagai jawaban

dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Karena merupakan

Surat (private ruling) maka hal ini tentu saja ”tidak selalu” dapat menjadi acuan

umum.

Beberapa surat penegasan yang diterbitkan Dirjen Pajak ternyata tidak

konsisten antara satu dan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi

Wajib Pajak. Hal tersebut terlihat dalam beberapa contoh Surat Dirjen Pajak

berikut ini.

a. S-752/PJ.52/1990

Surat ini menegaskan bahwa JO dianggap sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP) apabila JO menutup kontrak atas namanya. Apakah kontrak

pekerjaan (proyek) dibuat dan ditandatangani antara Project Owner dengan

JO menjadi penentu apakah JO harus menjadi PKP atau tidak. Dengan kata

lain, apabila kontrak ditandatangani oleh Project Owner dengan masing-

masing anggota JO maka JO tidak merupakan PKP dan tentu saja tidak

wajib memiliki NPWP. Dalam hal ini fiskus tampaknya lebih mementingkan

bentuk hukum (legal form).
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b. S-823/PJ.312/2002

Ditegaskan dalam Surat ini bahwa JO harus memenuhi kewajiban-

kewajiban sebagai PKP apabila dalam transaksinya dengan pihak lain secara

nyata-nyata dilakukan atas nama JO. Frase ”secara nyata-nyata”

menekankan pentingnya hakekat atau substansi dari transaksi (substance).

Hal ini berbeda dengan S-752/PJ.52/1990 yang lebih menekankan legal

form-nya. Bisa jadi sebagian Wajib Pajak menginterpretasikan bahwa

meskipun secara legal kontrak pekerjaan ditandatangani atas nama JO

seperti layaknya Administrative JO, apabila kenyataannya proyek dikerjakan

bukan atas nama JO melainkan oleh masing-masing anggota sesuai scope

pekerjaan yang disepakati layaknya Non-Administrative JO, maka

seyogyanya JO tidak harus menjadi PKP. Hal ini dapat menimbulkan

perbedaan interpretasi antara fiskus dan Wajib Pajak, antar Wajib Pajak,

bahkan mungkin antar aparat pelaksana (fiskus) sendiri. Jelas dalam hal ini

Surat Dirjen Pajak No. S-823/PJ.312/2002 tidak selaras dengan Surat No.

S-752/PJ.52/1990.

c. S-956/PJ.53/2005

Surat ini tidak menyinggung masalah bentuk hukum maupun

substansinya namun semakin menimbulkan keragu-raguan dan

ketidakpastian. Ditegaskan bahwa apabila sebagian anggota JO

melaksanakan pekerjaan atas nama JO maka :

 JO dan anggota JO harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak

 Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari JO

kepada Project Owner terutang PPN dan dilaporkan di SPT Masa PPN

atas nama JO sebagai Pajak Keluaran.

 Atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh anggota

JO dalam rangka kerjasama operasi (JO) kepada Project Owner

merupakan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari

anggota JO kepada JO.

 Penyerahan tersebut terutang PPN dan anggota JO harus membuat

Faktur Pajak kepada JO. Bagi anggota JO, PPN dalam Faktur Pajak itu

merupakan Pajak Keluaran dan bagi JO, PPN tersebut merupakan Pajak

Masukan.

Perlakuan tersebut malah mengacaukan konsep JO sebagaimana dijelaskan

sebelumnya dan sepertinya mencampuradukkan Administrative JO dan Non-

Administrative JO. Keharusan JO menjadi PKP dan kewajiban melaporkan PPN
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yang dipungut atas nama JO dalam SPT Masa PPN adalah merupakan

karakteristik dari Administrative JO. Selanjutnya anggota JO yang

melaksanakan pekerjaan atas nama JO tetapi diharuskan juga membuat Faktur

Pajak kepada JO seolah-olah masing-masing anggota JO mengerjakan sendiri

scope pekerjaannya adalah merupakan ciri Non-Administrative JO.

Surat Penegasan tersebut juga akan membawa dampak terhadap aspek

pemotongan PPh pasal 23 ( yang berlaku sekarang adalah PPh pasal 4 ayat(2)

atau PPh Final khusus untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi). JO akan

memotong PPh pasal 4 ayat (2) atas setiap pembayaran tagihan pekerjaan

konstruksi yang diajukan oleh masing-masing anggota JO. Selanjutnya pihak

Project Owner juga akan melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas

tagihan dari JO yang pada hakekatnya adalah merupakan jumlah tagihan yang

sama dengan yang diajukan oleh anggota JO kepada JO. Singkatnya, terjadi dua

kali pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang sama.

F.2. Solusi Atas Permasalahan Perpajakan Joint Operation

Beberapa surat penegasan mengenai perlakuan perpajakan JO tidak konsisten

antara satu dan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengatur lebih tegas

perlakuan atas JO tersebut mengingat semakin meningkatnya pelaksanaan pekerjaan

proyek konstruksi dengan pola kerjasama operasi saat ini dan di masa mendatang.

Apakah memilih substance over form atau form over substance dalam pemajakan JO

haruslah lebih jelas.

Selanjutnya ketentuan pemajakan hendaknya dituangkan secara pasti dalam

bentuk ketentuan hukum yang dapat menjadi acuan umum dalam pelaksanaannya, Hal

ini akan mengurangi permintaan penegasan atau private ruling oleh para Wajib Pajak

sekaligus menghindari terbitnya surat-surat jawaban dari Dirjen Pajak yang justru

menimbulkan ambigu. Khusus untuk penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang

sekarang seluruhnya telah terkena PPh Final sebaiknya diterbitkan ketentuan khusus

terkait masalah pemecahan bukti potong karena SE-44/PJ./1994 tidak lagi relevan

F.3. Mengenal Aspek Perpajakan Atas Kegiatan Hulu Migas

Dalam struktur penerimaan perpajakan indonesia, dikenal penerimaan PPh Migas

dan PPh Non Migas. Dalam tulisan ini akan diuraikan secara umum apa itu PPh Migas

dan bagaimana mekanisme perhitungannya.

PPh Migas adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak
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dari perusahaan hulu migas (atau lebih dikenal dengan Kontraktor Migas) atas

perolehan penghasilan dari bagian migas yang diperolehnya. PPh non migas mengacu

PPh selain migas yang sudah tidak asing lagi dalam praktik perpajakan, seperti PPh

Pasal 21, 22, 23, 25/29, dan juga PPh Pasal 4(2).

Sebelum lebih jauh membahas mengenai PPh Migas ada baiknya memahami

bagaimana proses bisnis kontraktor migas itu. Pengelolaan migas di suatu negara

lazimnya disebut dengan istilah sistem kontrak di industri hulu migas. Secara umum

terdapat tiga jenis sistem kontrak dalam kegiatan hulu migas yaitu, sistem konsesi,

sistem kontrak bagi hasil, dan kontrak jasa. Di Indonesia menganut sistem kontrak bagi

hasil atau lebih dikenal dengan istilah PSC (Production Sharing Contract). Dengan

sistem ini, Pemerintah menjadi pemilik wilayah dan kontraktor hanya melaksanakan

kegiatan hulu migas. Hasil produksi migas itulah nanti yang dibagi antara pemerintah

dengan kontraktor setelah dikurangi cost recovery. Indonesia merupakan salah satu

pelopor dari sistem PSC, dimulai sekitar tahun 1966 ketika Pertamina masih bernama

Pertamin dan dipimpin oleh Ibnu Sutowo.

Lalu Kontraktor itu berkontrak dengan siapakah? Ketika berlaku Undang-Undang

Migas nomor 8 tahun 1971 kontraktor migas berkontrak dengan Pertamina selaku NOC

(National Oil Company). Sejak berlakunya UU nomor 21 tahun 2001, kontraktor tidak

lagi berkontrak dengan pertamina tapi dengan BP Migas (sekarang SKK Migas)

sebagai wakil pemerintah. Pertamina sejak saat itu tidak lagi menjadi regulator

sekaligus pemain, tapi hanya menjadi pemain kegiatan hulu migas, sejajar dengan

kontraktor migas lainnya (International Oil Company/ IOC).

Lalu bagaimana aspek perpajakan dalam kegiatan hulu migas ini?

Berbeda dengan aspek perpajakan umum dimana tarif PPh Badan dan Dividen

mengikuti ketentuan dalam undang-undang pajak, dalam kegiatan hulu migas tarif

tergantung dengan isi kontrak perjanjian kerja sama migas. Dalam hal ini tidak diatur

secara spesifik dalam kontrak maka mengikuti ketentuan umum peraturan perpajakan.

Di bawah ini adalah contoh skema dasar dari perhitungan atas PPh Migas.

Pembahasan lebih detil akan diuraikan dalam tulisan berikutnya.

No Diskripsi US $ Keterangan

1 Penghasilan Kotor 4.000.000 Produksi x harga

2 FTP 800.000 20 % x Ph. Kotor

3 Penghasilan Kotor – FTP 3.200.000
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4 Cost Recovery 1.200.000 CYOC + depresiasi

5 Equity to be Split 2.000.000 No. 3 – No. 4

Contractor Share

6 Contractor FTP Share 214.240 26,78% x No. 2

7 Contractor Equity Share 535.600 26,78% x No. 5

8 Taxable Share 749.840 No. 6 + No. 7

9 Corporate Tax 224.952 30% x No. 8

10 Deviden Tax 104.978 20% x (No.8–No.9)

11 Total Tax 329.930 No.9 + No.10

12 Total Net Contractor Share 419.910 No. 8 – No. 11

Indonesia Share

13 FTP Share 585.760 73,22% x No. 2

14 Equity Share 1.464.400 73,22% x No. 5

15 Government Tax Entitlement 329.930 No. 11

16 Total Indonesia Share 2.380.090 No. 13 + 14 + 15

Penjelasan:

a. Penghasilan dari kontraktor adalah berupa hasil kegiatan hulu migas yaitu produk

minyak dan gas bumi. Total jumlah produksi tersebut dikalikan dengan harga yang

ditentukan oleh Indonesia (dikenal dengan istilah ICP/ Indonesia Crude Price)

sehingga diketahui total penerimaan dalam satu periode/ setahun.

b. Hasil produksi total tersebut kemudian dikurangi dengan FTP (First Tranche

Petroleum). FTP ini akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor, biasanya

ditentukan 20% dari penghasilan kotor.
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c. Cost recovery merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk

kegiatan hulu migas, yang terdiri dari biaya eksplorasi, biaya pengembangan, biaya

produksi, dan biaya lain. Cost recovery ini merupakan sejumlah biaya yang

dikonversi dalam jumlah minyak dan menjadi milik kontraktor.

d. Hasil produksi dikurangi dengan FTP dan cost recovery merupakan ETS (Equity To

Be Split), yaitu bagian yang harus dibagi antara pemerintah dengan kontraktor sesuai

dengan kesepakatan dalam kontrak.

e. Taxable share dari kontraktor sebesar bagian dari FTP dan bagian dari ETS. Atas

bagian ini kemudian dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif dalam kontrak

atau mengikuti tarif PPh Umum. Dalam contoh di atas digunakan tarif PPh sesuai

kontrak yaitu 30%.

f. Bagian kontraktor setelah dikurangi PPh dianggap merupakan deviden sehingga

dikenakan PPh atas Deviden sesuai kontrak.

g. Contractor Take (CT) atau bagian bagi hasil yang diterima kontraktor dalam hal ini

adalah taxable share dikurangi dengan PPh dan PPh atas dividen.

h. Government Take (GT) atau bagian pemerintah dalam hal ini adalah total dari

bagian FTP, bagian dari ETS, dan perolehan pajak yang dibayarkan oleh kontraktor.

KESIMPULAN

Beberapa surat penegasan mengenai perlakuan perpajakan JO tidak konsisten

antara satu dan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengatur lebih tegas

perlakuan atas JO tersebut mengingat semakin meningkatnya pelaksanaan pekerjaan

proyek konstruksi dengan pola kerjasama operasi saat ini dan di masa mendatang.

Apakah memilih substance over form atau form over substance dalam pemajakan JO

haruslah lebih jelas.

Selanjutnya ketentuan pemajakan hendaknya dituangkan secara pasti dalam

bentuk ketentuan hukum yang dapat menjadi acuan umum dalam pelaksanaannya, Hal

ini akan mengurangi permintaan penegasan atau private ruling oleh para Wajib Pajak

sekaligus menghindari terbitnya surat-surat jawaban dari Dirjen Pajak yang justru

menimbulkan ambigu. Khusus untuk penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang

sekarang seluruhnya telah terkena PPh Final sebaiknya diterbitkan ketentuan khusus

terkait masalah pemecahan bukti potong karena SE-44/PJ./1994 tidak lagi relevan.
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A

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi

masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan

sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat.Pajak pada mulanya merupakan suatu

upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang

dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.Sistem pemungutan pajak

yang dipakai saat ini adalah Self Assessment System yaitu sistem pemungutan yang

memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang

pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor

kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah

sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.Apabila hasil pemeriksaan

menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat

Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan.Dalam praktek seringkali

terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan wajib pajak, inilah salah satu sebab

timbulnya sengketa pajak.

Dalam pelaksanaan kewajiban atau perpajakannya sering masyarakat tidak puas

akan pelaksanaan Undang-undang yang dilaksanakan oleh fiskus baik karna

dikeluarkannya ketetapan pajak maupun karana pelaksanaan ketagihannya berdasarkan

Undang-Undang yang berlaku. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 Undang-

undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah badan

peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau

penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dalam kerangka

negara hukum, dalam hal terjadi suatu sengketa pajak,wajib pajak berhak mendapat

BAB

9

I

SENGKETA PAJAK, PERMASALAHAN, PROSES DAN

EFEKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
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perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa.Adapun jalur penyelesaian

sengketa yang diberikan antara lain keberatan,banding atau gugatan.

B. Pengertian Sengketa Pajak

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (UU 14/2002), yang berbunyi sebagai berikut “Sengketa pajak adalah

sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang

dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan

berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Sebab-sebab Timbulnya Sengketa Pajak

Seperti kita ketahui, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self

Assesment dimana dengan sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk

menghitung dan melunasi sendiri pajak yang terutang. Perhitungan pajak yang terutang

ini didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berupa Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak. Di sisi lain,

otoritas pajak dalam hal ini, Dirjen Pajak diberikan tugas untuk melakukan pengujian

dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat Wajib Pajak terhadap ketentuan

perpajakan.

Dalamkonteks inilah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan pajak oleh Dirjen

Pajak kepada sebagianWajib Pajak.Hasil pemeriksaan pada umumnya berbentuk Surat

Ketetapan Pajak (SKP), dimana SKP ini berfungsi untuk melakukan koreksi atas

perhitungan yang dilakukan olehWajib Pajak atau bisa juga untuk mengkonfirmasi

kebenaran perhitungan oleh WajibPajak. Jenis-jenis SKP ini adalah Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak

Nihil (SKPN).Dalam proses penetapan pajak melalui pemeriksaan ini sering timbul
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sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. Sengketa ini bisa disebabkan

oleh perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman atas

ketentuanperpajakan, perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu fakta, bisa juga

karenaketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian.

Penyebab timbulnya sengketa pajak ada pada dua hal yang sangat prinsipal yaitu

pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh

norma hukum pajak, kedua, melakukan perbatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan

norma hukum pajak.Menurut Myron S Scholes dan Mark A Wolfson (1992), sebab-

sebab timbulnya sengketa pajak sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan pengetahuan perundang-undangan perpajakan Wajib

Pajak, menyangkut masalah formal administrative serta validitas bukti-bukti

perhitungan pajaknya.

2. Adanya pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk

pembukuan secara komersial dan fiskal.

3. Adanya perbedaan interpretasi (grey area) dan law loophole.

4. Adanya vested interest (yang mempengaruhi disiplin dalam pemungutan dan

pemenuhan kewajiban perpajakan)

Adapun pihak-pihak yang menimbulkan sengketa pajak yaitu pihak Wajib Pajak,

penanggung pajak, pemungut pajak dan pejabat pajak. Wajib Pajak dikatakan sebagai

sumber timbulnya sengketa pajak, apabila tidak melakukan perbuatan hukum

sebagaimana yang diperintahkan oleh norma hukum pajak, misalnya tidak

menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sementara

itu, dalam melakukan perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut bertentangan dengan

norma hukum pajak, misalnya membayar pajak yang terutang tidak secara lunas dan

jangka waktu pelunasan telah berakhir.Pemotong atau pemungut pajak dikatakan

sebagai sumber timbulnya sengketa pajak, apabila tidak melakukan perbuatan hukum

sebagaimana yang diperintahkan norma hukum pajak, misalnya tidak menyetor jumlah

pajak yang dipotong atau dipungut ke kas negara dan melakukan perbuatan hukum,

tetapi bertentangan dengan norma hukum, misalnya salah menerapkan tarif pajak dalam

rangka melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
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Penanggung pajak dikatakan sebagai sumber timbulnya sengketa pajak karena

tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh norma hukum

pajak, misalnya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam surat

paksa tersebut, sedangkan dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi bertentangan

dengan norma hukum pajak seperti menghalang-halangi juru sita pajak dalam

melakukan penyitaan atas barang-barang yang dikenakan penyitaan.Pejabat pajak

dikatakan sebagai sumber timbulnya sengketa pajak karena tidak melakukan perbuatan

hukum sebagaimana yang diperintahkan norma hukum pajak, misalnya tidak

menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar untuk menagih jumlah pajak yang

masih kurang dibayar, sedangkan dalam melakukan perbuatan hukum, bertentangan

dengan norma hukum pajak, misalnya menerbitkan keputusan penagihan pajak secara

seketika dan sekaligus kepada wajib pajak yang tidak berhak menerimanya.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak

Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pajak

diantaranya dengan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Sengketa pajak

dalam proses banding atau sering disebut sengketa banding adalah sengketa yang

timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan fiskus mengenai

keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Apabila keberatan

Wajib Pajak atau penanggung pajaklah yang harus mengajukan permohonan

banding.

Sengketa banding bisa menyangkut masalah formal maupun material, namun

kebanyakan Wajib Pajak menyangka sengketa banding hanya menyangkut sengketa

material, sehingga seringkali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal

saat fiskus mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang

bersangkutan.

Sengketa banding dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sengketa Formal

Sengketa formal timbul apabila Wajib Pajak atau fiskus atau keduanya tidak

mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang

perpajakan, khususnya Undang-undang KUP dan Undang-undang

Pengadilan Pajak. Bagi fiskus, Undang-undang KUP telah menetapkan dan
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prosedur tata cara pemeriksaan pajak penerbitan ketetapan pajak, sempai

penerbitan keputusan keberatan. Apabila fiskus melanggar ketentuan

tersebut, maka pelanggaran itulah yang menimbulkan sengketa formal dari

pihak fiskus. Contohnya fiskus menerbitkan SKP atau Surat Keputusan

Keberatan setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan. Di lain pihak,

sengketa formal dari pihak WP bisa terjadi apabila WP tidak melaksanakan

prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam UU KUP maupun UU

Pengadilan pajak. Contohnya WP tidak mengajukan keberatan atau banding

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

2. Sengketa Material

Sengketa material atau lazim disebut materi sengketa terjadi apabila terdapat

perbedaan jumlah pajak yang terutang atau terdapat perbedaan jumlah pajak

yang lebih dibayar (dalam kasus restitusi) menurut perhitungan fiscus yang

tercantum pada ketetapan pajak dengan jumlah menurut perhitungan Wajib

Pajak. Perbedaan tersebut bisa timbul karena adanya perbedaan pendapat

mengenai Dasar hukum yang seharusnya digunakan, persepsi atas ketentuan

peraturan pajak, perselisihan atas suatu transaksi tertentu, dll. Kesemuanya

itu dapat mengakibatkan jumlah pajak yang ditetapkan oleh fiscus menjadi

berbeda dibandingkan dengan jumlah pajak menurut perhitunan Wajib

Pajak. Dan perbedaan jumlah pajak menurut fiscus dengan WP itulah yang

merupakan sengketa material.

Baik sengketa formal maupun sengketa material sangat menentukan hasil akhir

putusan banding. Dalam proses banding, hakim akan melakukan pemeriksaan

formal terlebih dahulu sebelum mulai memeriksa materi sengketa.Permohonan

banding tidak akan diproses lebih lanjut oleh pengadilan pajak tanpapemeriksaan

materi sengketa apabila banding WP tidak memenuhi ketentuan formal yang telah

ditetapkan.Sebaliknya apabila ketetapan pajak atau keputusan keberatan tidak

memenuhi ketentuan formal, maka pengadilan pajak dapat menyatakan ketetapan

pajak ataupun keputusan keberatan harus batal demi hukum. Dalam hal ini, permohonan

banding WP dapatditerima seluruhnya atau diterima sebagian, tergantung hasil

pemeriksaan keseluruhan oleh hakim pengadilan pajak.
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D. Hak - hak Untuk Mengajukan Banding dan Gugatan

Hak untuk mengajukan gugatan atau banding (standing to sue) merupakan hal

yang sangat penting untuk diketahui dalam Hukum Acara. Kiranya harus dijelaskan

siapa yang mempunyai hak gugat atau banding. Mengenai hal tersebut kiranya perlu

untuk dicermati ketentuan yang ada pada Pasal 1 angka 6 dan angka 7 dari undang-

undang tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut :

a. Angka (6) Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib

pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan

banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku.

b. Angka (7) Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib

pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau

terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perlakuan Pajak untuk :

1. Banding

Banding diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, yakni Pasal 35 sampai dengan

Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, dan diatur pula dengan Pasal 27

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Banding yang diajukan ke Pengadilan

Pajak ini merupakan upaya hukum lanjutan yang diajukan oleh wajib pajak atau

penanggung pajak. Banding diajukan terhadap keputusan dari pejabat yang

berwenang, misalnya berkaitan dengan keputusan atas upaya hukum keberatan.

Akan tetapi harap dipahami di sini bahwa yang dinamakan upaya hukum banding

(beroep) tidak sama persis dengan upaya hukum banding pada Peradilan Umum

ataupun Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan

Dalam bidang pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2002, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan.

Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2002 diberikan batasan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan Penagihan Pajak atau
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terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pembuktian

1. Pengertian dan Urgensi Pembuktian

Pembuktian dapat didefinisikan dengan cara yang tepat (menurut prosedur

yang ditetapkan dalam peraturan pembuktian) yaitu menentukan eksistensi

fakta-fakta yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam

putusan akhir nanti, di samping penerapan hukum (rechtstoepassing) serta

kadang kala menemukan hukum (rechtsvinding). Sedangkan membuktikan

atau memberikan pembuktian adalah penggunaan alat-alat pembuktian

tertentu untuk memberikan suatu tingkatan kepastian yang sesuai dengan

penalaran tentang eksistensi fakta-fakta (hukum) yang disengketakan.

2. Alat Bukti

Mengenai alat bukti tersebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang

mengaturnya yaitu alat bukti yang berupa :

a. surat atau tulisan

b. keterangan ahli

c. keterangan para saksi

d. pengakuan para pihak

e. pengetahuan hakim

Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu di buktikan.

3. Putusan

a) Sifat Putusan

Apabila tahapan-tahapan pembuktian dalam proses pemeriksaan

yang dilakukan dalam persidangan dirasa cukup, yang kemudian

dilakukan adalah pelaksanaan rapat permusyawaratan untuk

menysun putusan. Mengenai putusan, dalam undang-undang telah di

tentukan dalam Pasal 77 sampai Pasal 84.

b) Macam Putusan

1. Putusan akhir yang bersifat menghukum (condemnatoir) adalah

putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan.
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2. Putusan akhir yang bersifat menciptakan (constituvie) adalah

putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum.

3. Putusan akhir yang declaratoir adalah putusan yang isinya

menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak juga mengatur putusan Pengadilan Pajak,yaitu :

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

a. menolak

b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya

c. menambah pajak yang harus dibayar

d. tidak dapat menerima

e. membetulkan keselahan tulis/hitung

f. membatalkan

4. Peninjauan kembali

a) Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, ketentuan yang

mengatur pemeriksaan terhadap upaya hukum peninjauan kembali

diatur dalam Bagian Keempat tentang Pemeriksaan Peninjauan

Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, yakni dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 77.

b) Pengajuan PK oleh Tergugat atau Terbanding

Pengajuan Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan baik

oleh pihak penggugat atau pembanding, ,maupun oelh pihak tergugat

atau terbanding. Untuk cara pengajuan permohonan peninjauan

kembali yang diajukan oelh pihak tergugat atau terbanding, pihak

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran tentang

Tata Cara Penanganan Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan

Pajak ke Mahkamah Agung tanggal 9 juni 2003.

c) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak mengatur Pelaksanaan

putusan ini dibagian Kesembilan tentang Pelaksanaan Putusan dari

Pasal 86 sampai dengan Pasal 88.
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E. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Di Tingkat Internal Direktorat

Jenderal Pajak

Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

terdapat dua fihak yang berada dalam posisi yang berseberangan. Mereka adalah

Wajib Pajak yang diberi beban untuk membayar pajak dan Aparat Pajak yang

merupakan fihak yang berwenang dalam mengawasi pemenhuhan kewajiban pajak

serta diberi target untuk mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluaran negara.

Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua fihak seringkali

berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Perbedaan ini biasa disebut sengketa pajak.

Sengketa pajak ini biasanya timbul jika fihak aparat pajak mengeluarkan produk-

produk hukum dalam rangka penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) dan

Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik berupa SKPKB, SKPLB, SKPN atau SKPKBT.

Untuk menyelesaian masalah sengketa pajak ini, Undang-undang KUP telah

memberikan beberapa prosedur penyelesaian. Di bawah ini adalah prosedur-

prosedur penyelesaian sengketa pajak di tingkat internal Direktorat Jenderal Pajak :

1. Pembetulan

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang KUP, surat ketetapan pajak, Surat

Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan

Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan

Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan

Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dibetulkan baik atas

permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

Berdasrkan Pasal 36 Ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan

atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal
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sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya;

3. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak karena

jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau

membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

4. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal Pajak karena

jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau

membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

yang tidak benar.

5. Pembatalan hasil pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak karena

jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil

pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang

dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;

atau tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak

6. Keberatan

Apabila Wajib Pajak merasa produk hukum yang dikeluarkan oleh aparat

pajak berupa surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN dan SKPKBT)

tidak semestinya dan Wajib Pajak berpendapat lain, Wajib Pajak dapat

mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.

F. Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan

kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari

keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana dalam hal ini yang dimaksud sengketa

pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan

pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat

diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. Itu termasuk gugatan atas

pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa.
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Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara.

Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat

pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak.

Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan

Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan

sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002

tetang Pengadilan pajak, pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakkim

Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan

organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementrian Keuangan.

Selain itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 , secara tegas dinyatakan bahwa

putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan

peradilan tata usaha negara.Adapun dasar untuk menegaskan kedudukan Pengadilan

Pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 004/PUU-11/2004

dinyatakan, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali

atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Dalam peradilan pajak diatur mengenai cara peneyelesaian sengketa pajak,

adapun cara-caranya yaitu :

1. Banding adalah upayan hukum keberatan, dalam pengajuan upaya hukum

banding juga harus memenuhi syarat yaitu diajukan dalam waktu 3 bulan sejak

tanggal diterimanya keputusan yang dibanding, menggunakan bahasa Indonesia,

satu surat bandung untuk satu keputusan yang dibanding, mencantumkan alasan-

alasan yang jelas, melampirkan salinan keputusan yang dibanding, melunasi

50% dari jumlah yang terutang atas keputusan banding. Adapun mereka yang
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dapat mengajukan banding adalah wajib pajak, ahli waris wajib pajak, seorang

pengurus perusahaan dan kuasa hukum wajib pajak.

2. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau

penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap

keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Sama halnya dengan banding, pengajuan

gugatan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu diajukan dalam

jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, diajukan secara

tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia, ada satu surat gugatan dan satu

pelaksanaan penagihan atau satu keputusan. Dalam hal siapa saja yang dapat

mengajukan gugatan adalah sebagai berikut penggugat, ahli waris penggugat,

seorang pengurus, atau kuasa hukum penggugat.

3. Peninjauan Kembali, merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak

ke mahkamah agung. Upaya hukum ini merupakan upaya hukum luar biasa

setelah adanya putusann yang berkekuatan hukum tetap atau ada hal lain yang

ditentukan oleh Unndang-undang. Pasal 77 Undang-undang No. 14 tahun 2002

mengatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan

kemabli atas putusan pengadilan pajak kepada mahkamah agung.

G. Peradilan di Luar Peradilan Pajak

Saat ini dengan semakin sadarnya masyarakat akan hukum, ada kecenderungan

untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengekta yang terjadi antara para

pihak. Hal ini selain memiliki pengaruh positif juga menimbulkan dampak negatif,

yakni perkara yang harus ditangani oleh pengadilan menumpuk sehingga penyelesaian

atas suatu sengketa menjadi lama.Selain jangka waktu yang lama dalam berproses di

pengadilan, faktor biaya juga menjadi hambatan dalam penyelesaian suatu sengketa.

Oleh karena itu, saat ini mulai diperkanalkanalternatif lainn untuk menyelesaikan

sengketa di luar pengadilan yakni secara negoisasi, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan diluar peradilan bersifat terbatas. Dalam

arti, hanya dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni di bidang

keperdataan misalnya adalah sengketa pajak, hal ini disebabkan oleh sifar dari hukum
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perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dan

manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Oleh karena itu, apanila

terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami

oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak

diperlukan campur tangan negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.Penyelesaian

diluar peradilan dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan diatur dalam

pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 yang mendefenisikan bahwa alternatif

penyelesaian sengketa adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan

dengan cara konsultasi,negosisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Jika dikaitkan dengan sengketa pajak, upaya hukum diluar peradilan dapat

dilaksanakan karena upaya hukum diluar peradilan pajak berupa hak yang boleh

digunakan untuk mengoreksi perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri

atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pejabat paja, dengan demikian hak

wajib pajak sebagaimana ditentukan dalam upaya hukum pajak merupakan upaya

hukum di luar peradilan pajak.

H. Berakhirnya Sengketa Pajak

Mengenai waktu berakhirnya sengketa pajak merupakan kajian hukum pajak

sebagai hukum positif. Dalam arti, hukum lainnya (selain hukum pajak) tidak boleh

melibatkan diri untuk mengkaji mengani kapan berkahirnya sengketa pajak, walaupun

sebenarnya sengketa pajak ada diatur oleh instrument hukum lain yang terdapat dalam

hukum pajak, tetapi berdasarkan hasil penelitian ternyata sengketa pajak berakhir

karena penyelesaian di luar lingkungan peradilan maupun di dalam lembaga peradilan

pajak.

Berakhirnya sengketa pajak selama dalam pemeriksaan melalui peradilan pajak

bukan merupakan pelanggaran hukum pajak bahkan menguntungkan dari aspek

penegakan hukum pajak karena tujuan penegakan hukum adalah menyelesaikan

sengketa pajak tanpa melakukan pelannggaran hukum pajak dan memberikan

perlindungan hukum wajib pajak.
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KESIMPULAN

Seperti diketahui Sengketa Pajak berawal dariperbedaan pendapat antara Wajib

pajak dan Fiskus. Kemudian Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan keberatannya.

Dalam penyampaian perbedaan pendapat dan keberatan dimaksud haruslah dilakukan

oleh Wajib Pajak secara tertulis sebagai sarana bukti bagi upaya pembuktian,

selanjutnya Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Banding dan termasuk Gugatan atas

tagihan Pajak terutang. Sebelum mengajukan banding Wajib Pajak haruslah memeriksa

lebih dahulu keputusan dan keberatan persyaratan banding. Demikian pula persyaratan

upaya gugatan atas tagihan pajak terutang.
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GLOSSARY

Asas gotong royong
Setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois
atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota
lainnya

Asas Kebangsaan
Seseorang yang bertempat tinggal di indonesia untuk
membayar pajak

Asas kekeluargaan

Setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan
yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang
dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi
tersebut.

Asas Sumber
Negara memiliki hal untuk memungut pajak atas penghasilan
yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak

Asas Tempat Tinggal
Negara memiliki hak untuk memungut atas seluruh penghasilan
wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak

Azas Certainty
Pemungutan pajak harus terang dan jelas serta tidak mengenal
kompromi

Azas Convenience of
Payment

Pajak harus dipungut pada saat yang paling tepat untuk
membayar pajak

Azas Efisiensi Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya

Azas Ekonomis
Pernungutan pajak tidak mengganggu keseimbangan dalam
kehidupan ekonomi bahkan harus mendukung kelancaran
ekonomi sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur

Azas Equality
Pemungutan pajak harus dilakukan secara seimbang sesuai
dengan kemampuan.

Azas Finansial
Hasil harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dalam
pemungutan pajak

Azas Yuridis
Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk
menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun
warga negara

Banding

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wp atau penanggung
pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Bank

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Direct Investment
/ Penanaman Modal
Langsung

Penanaman modal memberi kewenangan kepada investor untuk
secara langsung mengontrol jalannya perusahaan dimana
modalnya ditanam dan langsung pula menanggung resiko atau
untung rugi dari penanaman modal tersebut

Domestic Investment /
Penanaman Modal Dalam
Negeri

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara ri yang
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri

E-Commerce Elektronik dan perdagangan
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Farm in-Farm out Tax

Pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha disektor migas yang
mendapat keuntungan dengan melakukan pengalihan
pengelolaan lapangan minyak atau gas bumi kepada pelaku
usaha lain

Foreign Investment /
Penanaman Modal Asing

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara ri yang dilakukan oleh penanam modal
asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam
negeri

Gugatan

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wp atau penanggung
pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terahadap
keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Hukum Pajak Forma
Utang pajak yang timbul sebagai akibat adanya surat ketetapan
pajak (skp) yang dikeluarkan oleh pihak fiskus

Hukum Pajak Material Utang pajak yang timbul karena adanya undang-undang

Indirect Invesment /
Penanaman Modal Tidak
Langsung

Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit
sehingga si penanam modal atau kreditur pada asasnya tidak
mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung
resiko atas untung ruginya perusaaan itu

Interprise Investment /
Penanaman Modal
Perusahaan

Penanaman modal oleh perusahaan dengan menggunakan
bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang
saham tetapi digunakan untuk memperluas usahanya atau untuk
membuka cabang-cabang baru

Joint Operation (Kerjasa
ma Operasi)

Perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana masing-
masing sepakat
untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan as
et dan atau hak
usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usa
ha tersebut

Kompensasi

Suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak atau lebih
bayar terhadap kekurangan pembayaran pajak atau utang pajak
atau kurang bayar dari satu masa pajak ke masa pajak lainnya,
biasanya istilah kompensasi ini dipakai untuk
memperhitungkan lb dari suatu jenis pajak kepada kb jenis
pajak yang sama

koperasi
Organisasi demokrasi ekonomi, mandiri dan berotonomi. Setiap
anggotanya bahu membahu membantu, berbagi, berpendapat,
dan berdiskusi

Melalaikan Pajak
Usaha untuk menolak membayar pajak yang telah ditetapkan
dan menolak memenuhi formalitas formalitas yang harus
dipenuhi sebagai wajib pajak

Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)

Nomor yang diberikan kepada wp sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergnakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan
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objek pajak

Penghasilan setiap tambahan eonomis yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apa pun

Official Assessment
Sistern

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada
pemungut pajak atau fiskus

Pajak

Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector
partikelir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang
(dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen
prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (publieke
vitgeven)

Pajak keluaran
Pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan
terhadap barang kena pajak (bkp) dan atau jasa kena pajak (jkp)
yang tergolong dalam barang mewah

Pajak Langsung
Pajak yang tidak boleh dibebankan pada orang lain atau pihak
ketiga

Pajak Masukan
Pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan
pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak

Pajak obyektif
Pajak yang didasarkan pada obyek seperti keadaan, perbuatan
dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak

Pajak pertambahan nilai
Pajak yang dikenakan pada masyarakat yang mampu untuk
berkonsumsi, yang nantinya secaratidak langsung dikenakan
kepada konsumen

Pajak Subyektif
Pajak yang didasarkan pada wajib pajak dalam menetapkan
pajak dengan alasan-alasan tertentu secara obyektif dan
berhubungan dengan keadaan material

Pajak Tidak Langsung Pajak yang'dapat dialihkan pada pihak ketiga

Pemeriksaan Pajak

Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah
data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan

Penagihan Pajak

Serangkaian tindakan agar penanggungan pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan dengan menegur memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual
barang yang telah disita

Penanaman modal
Kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan
dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk
mendapatkan keuntungan di masa depan

Pengelakan Pajak
Dilakukan dengan mengabaikan formalitas dan memalsukan
dokumen atau mengisi kurang lengkap yang penghindarannya
secara tidak legal
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Perlawanan Pajak Secara
Aktif

Usaha atau perbuatan nyata yang secara langsung maupun tidak
langsung ditujukan terhadap pemungut pajak (fiskus) dan
bertujuan untuk menghindari pajak

Perlawanan Pajak Secara
Pasif

Hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak

Personal Investment/
Penanaman Modal
Perorangan

Penggunaan kekayaan individual untuk menjalankan suatu
usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

Port Folio Investment

Penanaman modal yang tidak memberi kewenangan kepada
pemilik modal untuk mengontrol jalannya perusahaan tetapi
yang bersangkutan secara langsung menanggung resiko atau
untung rugi dari penanaman modal itu

Progresif Degresif
Tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara
menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar
pengenaan pajak

Progresif progresif
Tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara
menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar
pengenaan pajak

Progresif Proporsional
Tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara
tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan
pajak

Public Investment /
Penanaman Modal
Negara

Digunakan untuk melaksanakan urusan-urusan yang menguasai
hajat hidup orang banyak seperti untuk pengadaan tenaga
listrik, air minum, transportasi umum, pos, telekomunikasi dan
lain-lain

Retribusi
Luran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat
jasa timbal secara langsung

Self Assessment Sistem
Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak
wajib pajak

Sengketa pajak

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib
pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan
banding atau gugatan kepada pengadilan pajak, berdasarkan
peraturan perundang-undangan penaguhan pajak dengan surat
paksa

SPT masa Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak

SPT tahunan
Surat pemberiyahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian dari
tahun pajak

Subjek Pajak
Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak; badan; bentuk usaha
tetap.

Subjek Pajak PPN
Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan di bidang ppn

Sumbangan
Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan yang ditujukan
kepada golongan tertentu, yang dimaksudkan untuk golongan
tertentu
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Surat Ketetapan pajak
Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu
periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan
kinerja perusahaan tersebut.

Surat ketetapan pajak Surat ketetapan yang meliputi skpkb, skplb, skpn, dan skpkbt

Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus
dibayar

Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT)

Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang
telah diterbitkan sebelumnya)

Surat Ketetapan pajak
Lebih Bayar (SKPLB)

Surat ketetapan pajak menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang

Surat Ketetapan Pajak
Nihil (SKPN)

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama
besarnya dengan jumlah krdit pajak atau pajak tidak terutang
atau tidak ada kredit pajak.skpkn diterbitkan berdasarkan hasil
pemeriksaan

Surat pemberitahuan

Surat yang oleh wp digunakan untuk melaporkan penghitungan
pajak dan atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan atau bukan
obyek pajak dan atau harta dan kewajiban , menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat
pemberitahuan harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas

Surat Tagihan Pajak
(STP)

Surat untuk melakukan penagihan pajak dan atas sanksi
administrasi berupa denda dan atau bunga

Tarif Efektif Rata-rata
(TER)

Prosentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus
diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu

Tarif Marginal
Prosentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar
pengenaan pajak

Tarif Pajak Degresif
Tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin kecil
dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan
pajak

Tarif Pajak Progresif
Tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin besar
dengan semakin besarnya jumiah sebagai dasar pengenaan
pajak

Tarif Pajak Proporsional
Tarif pemungutan pajak dengan presentase yang tetap untuk
setiap jumlah sebagai pengenaan clasar pajak

Tarif Pajak Tetap
Tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap
jumlah sebagai pengenaan dasar pajak

Teori Asuransi
Tugas negara untuk melindungi warga negera dengan segala
kepentingannya yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan
harta benda

Teori Bakti
Setiap warga negara wajib membayar pajak sebagai tanda bakti
pada negara tanpa memandang warga negara itu mampu atau
tidak membayar pajak
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Teori Gaya Beli

Penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap
sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan
kepentingan individu maupun negara melainkan kepentingan
masyarakat

Teori Gaya Pikul Pajak harus dibayar sesuai dengan beban hidup seseorang

Teori Kepentingan
Pembebanan pajak seseorang harus didasarkan pada
kepentingan masing-masing terhadap tugas negara

Usaha menghindari Pajak
Usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal-
hal yang dikenakan pajak

Utang pajak Perikatan antara kreditur dan debitur

Wajib Pajak

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

Windfall profit

Keuntungan tambahan yang diperoleh kontraktor asing bukan
dari hasil kerja tambahan maupun investasi, melainkan semata-
mata dipicu oleh gejolak harga pasar yang diramalkan semakin
membesar dan selama ini dinikmati secara sepihak oleh
kontraktor

With Holding
Assessment Sistem

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak
ketiga

Yayasan

Badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat
sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang didirikan dengan
memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam
undang-undang
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