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BAB III 
RUANG LINGKUP PERPAJAKAN 

 
 
 
A. Pengertian Pajak 
 

stilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg”, yang berarti 
pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti 
pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari 

yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus 
desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah 
berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat 
itu (Soemarsaid Moertono dalam Effendi, 2006). 

 
Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang 

diberikan para ahli di bidang keuangan negara, ekonomi, maupun 
hukum mancanegara untuk menjadi bahan perbandingan antara 
lain adalah sebagai berikut: 

1. Edwin Robert Anderson Seligman, dalam essay on Taxation 
(New York, 1925), menyatakan bahwa, “tax is a compulsory 
contribution from the person, to the government to defray 
the expenses incurred in the common interest of all without 
reference to special benefits conferred”. 
Banyak yang keberatan atas “without reference” karena 
bagaimana pun juga uang-uang pajak tersebut digunakan 
untuk produksi barang dan jasa, jadi “benefit” diberikan 
kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi 
secara perorangan (Brotodihardjo, 2003). 

2. Leroy Beaulieu, dalam Traite de la Science des Finances 
tahun 1906, menyatakan bahwa, “L’ impot et la 
contribution, soit directe soit dissimulee, que la Puissance 
publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux 
depenses du gouvernment”. 
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak 
yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau 

I
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dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah 
(Brotodihardjo, 2003). 

3. C. F. Bastable dalam bukunya Public Finance menyatakan, 
“Tax is compulsory contribution of the wealth of a person or 
body of persons for the service of the public powers,” 
(Nurmantu, 2005). 

4. H. C. Adams dalam bukunya The Science of Finance 
merumuskan pajak sebagai “a contribution from the citizen 
to the public powers” (Nurmantu, 2005). 

5. Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. 
Brock dalam bukunya An Introduction to Taxation 
menyebutkan pajak sebagai, “Any nonpenal yet compulsory 
transfer of resources from the private to the public sector, 
levied on the basis of predetermined criteria and without 
receipt of a specific benefit of aqual value, in order to 
accomplish some of a nation’s economic and social 
objectives”. 
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke 
sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, 
namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang 
langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 
pemerintahan (Zain, 2005). 

6. P.J.A. Andriani merumuskan: 
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayar menurut 
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi 
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan (Brotodihardjo, 2003). 

7. Rochmat Soemitro dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan 
Pajak Pendapatan, merumuskan: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan 
kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) 
berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan 
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tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi), yang 
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum (Soemitro, 1991). 

 
Beberapa definisi di atas menyebutkan pajak sebagai 

contribution dan nonpenal transfer of resources diartikan sebagai 
iuran dan pungutan. 

 
Beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari beberapa 

definisi pajak tersebut adalah: 
1. A compulsory, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan 

pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika 
tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat 
dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. 
Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan 
oleh pemerintah. 

2. Contribution, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh 
rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada 
pemerintah dalam satuan moneter. 

3. By individual or organizational, iuran yang dapat 
dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan 
yang memenuhi kewajiban perpajakan. 

4. Received by the government, iuran yang diberikan tersebut 
dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara 
pemerintahan suatu negara. 

5. For public purposes, iuran yang diberikan dari rakyat yang 
dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi 
pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan 
tujuan kesejahteraan rakyat banyak. 

 
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas 

dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang 
terdapat pada pengertian pajak, yaitu: 

 
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan 
pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-
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undangan. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak 
adalah rakyat, masalah tax base dan tax rate harus melalui 
persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan 
rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu 
undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang 
dikenakan kewajiban perpajakan. 
 

2. Pajak dapat dipaksakan 
Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib 
pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah 
berdasarkan undang-undang. Fiskus selaku pemungut pajak 
dapat memaksakan wajib pajak untuk mematuhi dan 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
 

Tindakan hukum atas pelanggaran peraturan 
perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi 
maupun sanksi pidana fiskal (UU No. 16 Tahun 2000). 
Sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditujukan bagi 
wajib pajak yang terlambat atau tak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan. 

 
Tindak pidana fiskal merupakan tindak pidana atau 

perbuatan yang dilakukan wajib pajak yang oleh undang-
undang diancam pidana, karena melawan atau 
bertentangan dengan hukum, yang dapat merugikan 
masyarakat dan negara dilakukan di bidang perpajakan 
(Soemitro dalam Devano dan Rahayu, 2006: 24). 

 
Tindak pidana fiskal yang melawan atau bertentangan 

dengan hukum: 
a. Alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT 

dengan tidak benar, 
b. Sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang 

berakibat merugikan negara, 
c. Pengulangan tindak pidana. 

Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah hukuman pidana 
penjara. 
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Wewenang fiskus untuk memaksa juga dapat dalam 
bentuk penyitaan dan pelelangan harta wajib pajak (UU No. 
19 Tahun 2000). Jika sampai dengan batas waktu tertentu 
penagihan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan 
surat tagihan pajak, wajib pajak tidak memenuhi 
kewajibannya, fiskus memiliki wewenang untuk melakukan 
penyitaan. Dan sampai dengan batas waktu pengumuman 
lelang wajib pajak yang disita hartanya tidak memenuhi 
kewajibannya, maka harta tersebut dilakukan pelelangan 
untuk dapat membayar kewajiban perpajakan wajib pajak 
pada negara. 

 
Fiskus juga berwenang untuk melakukan tindakan 

pencegahan dan penyanderaan (UU No. 19 Tahun 2000). 
Yang dimaksud pencegahan adalah larangan yang bersifat 
sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk 
keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan 
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Sedangkan, yang dimaksud dengan 
penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu 
kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya  
di tempat tertentu. 

 
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah 
Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti 
melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, 
melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan 
keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana 
yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan 
untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus 
dilakukan pemerintah tersebut. 
 

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung 
Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. 
Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau 
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keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang 
telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah 
digunakan untuk keperluan umum pemerintah. 
 
Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung 
bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti 
melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana 
yang dibiayai dari APBN dan APBD. Merasakan keamanan 
dan stabilitas negara karena aparatur negara maupun 
prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara 
telah dibiayai dengan pajak. 
 

5. Berfungsi sebagai budgetair dan regulerend 
Fungsi budgetair (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas 
negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan 
untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin 
maupun untuk pembangunan. Fungsi regulerend adalah 
pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat 
untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara 
dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan 
tertentu (Devano dan Rahayu, 2006: 23-25). 

 
 

B. Fungsi Pajak 
 

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian 
fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah 
kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk 
menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan 
manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu 
negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan 
ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan 3 (tiga) macam 
fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair, fungsi regulerend dan fungsi 
sosial. 
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1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 
 

Fungsi anggaran (budgetair) dari pajak adalah memasukkan 
uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja 
negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk 
menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara. 
Bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap 
sebagai primadona, karena lebih dari setengah anggaran 
pemerintah diperoleh dari pajak. 

 
Jadi pajak memang merupakan tujuan, yakni untuk 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Kalau 
negara memerlukan uang maka negara mengajukan usul, dalam 
hal ini negara diwakili oleh Menteri Keuangan, karena masalah 
keuangan di bawah kekuasaan Menteri Keuangan. 

 
Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa keuangan negara 

itu sifatnya berbeda dengan keuangan keluarga. Dalam keuangan 
keluarga, ada pepatah Belanda yang mengatakan “De Tering Naar 
De Nering Zetten” maksudnya bahwa pengeluaran harus 
disesuaikan dengan penerimaan. 

 
Sementara dalam keuangan negara sifatnya lain lagi. 

Negara membuat perencanaan, berupa jumlah uang yang 
diperlukan, kemudian negara mencari uang yang diperlukan itu. 
Dalam hal keuangan negara terdapat pepatah Belanda yang 
merupakan kebalikan dari keuangan keluarga, yaitu “De Nering 
Naar De Terring Zetten”, maksudnya bahwa masalah keuangan 
direncanakan lebih dahulu, baru kemudian dicari sumbernya. 

 
Kalau suatu negara menghadapi kekurangan bujet 

(keuangan), negara tersebut harus mencari uang menutup 
kekurangannya, tetapi tidak harus selalu dengan mencari utang. 
Kekurangan keuangan negara ini hanya sekali-kali bisa ditutup 
dengan utang, tetapi kalau setiap kali mengalami suatu defisit, 
tidak mungkin setiap kali negara mengadakan utang. Ada kalanya 
terdapat kesalahan pada pemerintah kita, seperti dahulu ketika 
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keuangan negara mengalami defisit, lalu pemerintah menciptakan 
uang begitu saja, Akibatnya, rakyat menderita karena inflasi, 
terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu sangat dirasakan 
ketika gaji tidak naik, sedangkan daya belinya semakin merosot/ 
kurang. 

 
Jadi, hendaknya negara membuat suatu rencana anggaran 

yang sesuai antara penerimaan dengan pengeluaran, apalagi jika 
penerimaannya lebih besar daripada pengeluarannya. 

 
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terdiri 

atas anggaran pendapatan dan anggaran belanja/pengeluaran. 
Sementara anggaran belanja/pengeluaran terdiri atas belanja/ 
pengeluaran rutin dan belanja/pengeluaran pembangunan. 
Anggaran pendapatan itulah yang sebagian diperoleh dari 
penerimaan pajak. 

 
Dari pendapatan yang masuk, pertama-tama digunakan 

untuk belanja rutin, misalnya untuk membayar pegawai, 
sekolahan, keamanan, dan sebagainya. Kalau ada sisa yang disebut 
surplus, maka itulah yang digunakan untuk pembangunan. Untuk 
itu, dalam menyusun APBN harus pandai memperhitungkan 
bagaimana anggaran belanja rutin dan pembangunan bisa sama 
dengan pendapatan negara itu, kalau ada kekurangan, itu 
merupakan masalah Menteri Keuangan agar mencari sumber 
pendapatan yang lain. 

 
Maksudnya, kalau menyusun suatu anggaran dan ternyata 

ada kekurangan atau suatu yang tidak tertutup, maka Menteri 
Keuangan harus memutar otaknya, darimana kekurangan anggaran 
itu harus ditutup. Berikut ini ada beberapa alternatif 
pemecahannya: 

1. Membuat pajak baru. 
2. Intensifikasi pajak/mengadakan pemeriksaan yang ketat. 
3. Memberantas korupsi, supaya pendapatan bisa masuk 100 

% (Negara, 2006: 12-14). 
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Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi 
dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara 
melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain 
adalah: 

a. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan 
perpajakan 
Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti 
akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan 
fiskus. Tidak ada salah interpretasi, akan menimbulkan 
motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana 
mestinya, hal ini akan memperlancar penerimaan negara 
dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan 
yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan 
formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi 
kantor penerima pajak yang mudah dicapai akan 
mengurangi beban pajak bagi wajib pajak. 
 

b. Tingkat intelektual masyarakat 
Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum 
maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup 
tentunya akan dapat melaksanakan administrasi 
perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau 
mengisi surat pemberitahuan. 
Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena 
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan 
dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi 
peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi 
administrasi maupun pidana fiskal. Maka, akan diwujudkan 
masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi 
kewajiban perpajakannya. 
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c. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, 
moral tinggi) 
Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas 
undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak 
memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut 
kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, 
tepat dan keputusan yang adil. 
Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat 
pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, 
terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak 
hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang 
dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka 
pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung 
terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan 
secara keseluruhan. 
Petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat 
menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang 
harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai 
keterangan dan laporan keuangan wajib pajak. 
 

d. Sistem administrasi perpajakan yang tepat 
Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas 
tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk 
menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada 
jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan 
pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting. 
Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi 
pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai 
operating arms dari pemerintah harus memiliki sistem 
administrasi pajak yang tepat. Sistem Informasi Pajak yang 
terintegrasi dengan menggunakan internet akan lebih 
memudahkan konfirmasi antar unit kunci strategis (KPP) 
dan juga untuk memudahkan wajib pajak yang melakukan 
restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi 
(Devano dan Rahayu, 2006: 26-28). 
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2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
 

Mengatur regulerend pajak berfungsi sebagai alat 
penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi 
mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan 
mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana 
dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi 
penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan. 

 
Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan bersifat 

negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya 
jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh 
pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif. Oleh karena 
itu, kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah dengan cara 
memberikan dorongan berupa insentif pajak (tax incentive) yang 
dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan berupa 
beberapa hal berikut: 

a. Pemberian pembebasan pajak (tax holiday) dan keringanan 
pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru yang 
memproduksikan bahan baku yang usahanya didirikan  
di wilayah Indonesia Bagian Timur. 

b. Pembagian pengurangan-pengurangan pajak bagi 
pengarang buku ilmiah sehingga hasrat para ilmuwan untuk 
menerbitkan buku lebih besar dari pengembangan ilmu 
pengetahuan. 

c. Pemberian pengecualian-pengecualian pajak bagi 
pertunjukan-pertunjukan kesenian tradisional sehingga 
kesenian tradisional dapat hidup berdampingan dengan 
kesenian lain. Padahal, selama ini pertunjukan kesenian 
tradisional sudah banyak yang gulung tikar. 

d. Pemberian kompensasi-kompensasi pajak terhadap 
kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan terhadap 
pajak penghasilannya untuk jangka waktu tertentu. Dengan 
demikian, perusahaan tersebut dapat memperoleh hasil 
yang lebih produktif sehingga di masa berikutnya akan 
dapat dikenakan pajak. 
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Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat 
negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi 
perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah 
tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat 
peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan 
memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang 
ingin diberantas oleh pemerintah. Tindakan pemerintah yang 
demikian ini dapat dinamakan des incentive tax, antara lain berupa 
beberapa tindakan berikut: 

a. Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang 
tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga 
diproduksi di dalam negeri. 

b. Pemberian hambatan-hambatan terhadap barang-barang, 
misalnya minuman keras dan pemberatan-pemberatan 
khusus terhadap pajaknya agar masyarakat tidak lagi 
banyak mengkonsumsi minuman keras. 

 
3. Fungsi Sosial 

 
Maksudnya, hak milik perseorangan yang diakui dan 

pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus 
disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai 
pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan 
yang mutlak) untuk kebutuhan primer. 

 
Fungsi sosial ini bagian dari fungsi lainnya (fungsi 

mengatur), jadi fungsi ini harus: 
a. Memberikan pembebasan dari pajak atas penghasilan 

untuk minumum kehidupan; 
b. Memperhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan-

keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya 
kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan 
keluarga, keadaan kesehatan, dan lain-lain. 

  
Dengan demikian, fungsi sosial ini merupakan bagian dari 

fungsi mengatur (regulerend), maksudnya fungsi ini juga mengatur 
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masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan 
perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, cara pengenaan tarif 
pajak harus disesuaikan dengan kekuatan masyarakat wajib pajak. 
Berikut ini contoh pelaksanaannya. 

a. Dalam pembayaran dari perusahaan asuransi karena 
kecelakaan, sakit, atau meninggalnya orang yang 
tertanggung dan pembayaran asuransi beasiswa tidak 
termasuk sebagai objek pajak (penghasilan), kecuali premi 
tersebut ditanggung oleh pemberi kerja (lihat Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 huruf c). 

b. Cukai minuman yang mengandung alkohol (minuman keras) 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN sebesar 20 % (dua 
puluh persen)), maksud dari pemerintah agar masyarakat 
tidak membelinya, hal ini karena minuman tersebut dapat 
mengganggu kesehatan. 
 
Dari kedua contoh tersebut, jelaslah pemungutan pajak 

dalam pengenaan pajak pada masyarakat tidaklah sama, hal itu 
tergantung pada keperluan hidup masyarakat primer. Artinya, 
barang/jasa yang sangat esensial berbeda dengan barang/jasa 
yang tidak diperlukan oleh masyarakat banyak, misalnya barang-
barang mewah. Jika dilihat dari segi keadilan maka di sini sudah 
kelihatan atau dianggap adil dalam pemungutannya, misalnya jika 
tarif pajak progresif semakin tinggi seiring penghasilan 
seseorang/badan sehingga semakin tinggi pula persentase 
pengenaan pajaknya, maka fungsi sosial dalam masyarakat akan 
kelihatan rasa keadilannya (Negara, 2006: 14-18). 

 
 

C. Cara Pemungutan Pajak 
 

Hukum pajak mengenal tiga macam sistem yang memungut 
pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu dinamakan 
sistem nyata, sistem fiktif, dan sistem campuran. Sistem tersebut 
harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang 
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masing-masing pajak. Fiskus dan wajib pajak harus menaatinya dan 
tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang. 

 
1. Sistem Fiktif 

 
Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Diterapkan 

pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Peningkatan atau 
penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan 
sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang 
diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan 
pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang 
dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan 
pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu 
bisa dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya. 
Penilaian pajak tahunan dihitung menurut sistem fiktif. 
Pendapatan secara total yang diperoleh dari berbagai sumber sejak 
tanggal 1 Januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah 
pendapatan yang dikenakan pajak, jumlah ini dapat membedakan 
dari pendapatan yang nyata apabila wajib pajak tidak mempunyai 
sumber pendapatan reguler. 

 
2. Sistem Nyata (Riil) 

 
Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada 

penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun 
pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui 
pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini 
merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah 
lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir 
tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. 
Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang 
diperkirakan. 

 
3. Sistem Campuran 

 
Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua 

stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan 
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pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan 
seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan 
penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian 
setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai 
fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan 
pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya 
pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat 
menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung 
berdasarkan sistem anggapan itu (Devano dan Rahayu, 2006: 39-
40. 

 
 

D. Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak 
 

Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dalam 
bentuk-bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa hanya 
untuk kesenangan penguasa semata, melayani penguasa (service 
for the lord) dan juga hanya untuk kepentingan perluasan daerah 
kekuasaan, lambat laun mengalami perubahan. Masalah hak asasi 
manusia kemudian lebih dikedepankan. Piagam Magna Charta  
di Inggris menjadi tonggak hak asasi manusia. Pernyataan dalam 
piagam tersebut salah satunya adalah “… taxes should not be 
imposed without the consent of the Common Council of the realm”.  

 
Perkembangan zaman membuat orang lebih menghargai 

hak asasi manusia, tindakan sewenang-wenang merupakan 
pelanggaran pada hak asasi manusia. Pemikir dan ahli ekonomi 
makin banyak memikirkan hal-hal terbaik untuk memberi 
kewenangan penguasa untuk memungut pajak. Maka, prinsip-
prinsip dasar pemungutan pajak dibuat oleh penulis, pemikir, ahli, 
dan filsuf pada zamannya. Prinsip-prinsip yang selayaknya 
diperhatikan oleh pemerintah dalam memungut pajak, 
pembentukan suatu sistem perpajakan yang baik terdapat 
perhatian para sarjana pemikir, antara lain Adam Smith (pada 
permulaan abad XVIII), Keynes, E.R.A. Seligman, dan Fritz 
Neumark (awal abad XX). Prinsip tersebut adalah prinsip keadilan, 
kepastian hukum, convenience, dan efisiensi economic. 
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Pada abad XVIII, Adam Smith (1723-1790), seorang penulis 
dan filsuf yang dianggap sebagai bapak aliran Ekonomi Klasik, 
dalam bukunya yang terkenal yaitu An Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations (Kemakmuran Bangsa-Bangsa) 
yang ditulis tahun 1776 memberikan pedoman bagi peraturan 
perpajakan, di mana pemungut pajak dalam memungut pajaknya 
harus membuat peraturan dan mengikuti peraturan tersebut yang 
memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan memenuhi prinsip 
certainty, equality, convenience, dan economic (efisiensi). Keempat 
prinsip tersebut disebut sebagai “the four canons of Adam Smith” 
atau sering juga disebut “the for Maxims”, dengan uraian sebagai 
berikut: 

1. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas 
(certain), dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). 
Dalam prinsip certainty ini, kepastian hukum yang 
dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, 
besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu 
pembayarannya. 

2. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-
masing hendaknya dilakukan seimbang dengan 
kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang 
dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan 
pemerintah. Dalam prinsip ini tidak diperbolehkan suatu 
negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib 
pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus 
dikenakan pajak yang sama pula. 

3. Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in 
which it is most likely to be convenient for the contributor to 
pay it. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini 
(convenience of payment) menetapkan bahwa pajak 
hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para 
wajib pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik 
diterimanya penghasilan yang bersangkutan. 

4. Every tax ought to be so contrived as both to take out and 
to keep out of the pockets of the people as little as possible 
over and above what it brings into to public treasury of the 
state. Prinsip ini menetapkan bahwa pemungutan pajak 
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hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali 
biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya 
(Brotodihardjo, 2003). 

 
1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan (Equality) 

 
Menurut Adam Smith, equality mengandung arti bahwa 

keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang 
sama harus dikenakan pajak yang sama. Equality atau kesamaan 
dalam sistem perpajakan lazimnya disebut nondiscrimination, 
sehingga orang asing dan warga negara Indonesia yang berada 
dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan 
pajak yang sama besar. 

 
Tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing 

hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu 
seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah 
perlindungan negara. 

 
John F. Due mengemukakan bahwa pada hakikatnya 

masalah keadilan dalam perpajakan adalah masalah pertimbangan 
nilai (value judgement) dan tidak mungkin untuk melakukan 
pendekatan ilmiah guna merumuskan konsep keadilan tersebut. 

 
E.R.A Seligman menulis buku The Shifting and Incidence of 

Taxation (1892) dan The Income Tax (1911) merumuskan prinsip-
prinsip pemungutan pajak, yaitu fiscal, administrative, economic 
dan ethical. 

 
Dalam prinsip ethical, terdapat kesamaan pengertian 

dengan equality Adam Smith. Prinsip ethical meliputi uniformity 
dan universality. Pengertiannya adalah persamaan dalam 
perpajakan, keadilan bukan merupakan keadilan mutlak, 
melainkan suatu keadilan sebanding yang relatif. Jadi 
menggambarkan kesamaan, perlakuan yang sama terhadap para 
pembayar pajak. 
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Dasar yang dijadikan pengenaan pajak bagi pembayar pajak 
sehingga setiap pembayar pajak diperlakukan sama adalah ability 
to pay yang diukur dari konsumsi dan produksi seseorang. 
Seligman mengatakan, “The easier it is for a man to be deprived of 
his money, the less ability he has to pay taxes”. 

 
Alat untuk menguji ability to pay seseorang itu adalah: 

a. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat dari 
pengeluaran yang dilakukan. Dengan pengeluaran yang 
dilakukan, maka akan dianggap mampu untuk membayar 
pajak. Tentu pengenaan pajaknya pun adalah relatif sesuai 
dengan besaran pengeluaran seseorang (expenditure). 

b. Kekayaan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan 
kemampuan dia membayar pajak (property). 

c. Harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang 
dimiliki seseorang, maka ia akan dianggap mampu untuk 
membayar pajak (product). 

d. Penghasilan seseorang semakin banyak, maka ia dianggap 
mampu untuk membayar pajak (income). 

Fritz Neumark, Guru Besar Keuangan Negara di Universitas 
Goethe, Frankfurt, Jerman, mengemukakan bahwa sistem 
perpajakan di berbagai negara dewasa ini sangat bervariasi, namun 
beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak 
adalah revenue productivity, social justice, economic goals, ease 
administration and compliance. 

 
Dalam prinsip social justice pengertiannya sama dengan 

prinsip equality Adam Smith. Diterangkan oleh Fritz Neumark, 
keadilan sosial dalam sistem perpajakan harus memperhatikan: 

a. Universality Principle 
Setiap orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki 
secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut 
diberi beban pajak yang sama. Dan bahwa pembebasan-
pembebasan dari setiap wajib pajak harus meliputi semua 
bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat. 
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b. The Equality Principle 
Orang-orang atau badan dalam posisi ekonomi yang sama 
harus menanggung utang pajak yang sama pula. 

c. The Ability to Pay Principle 
Jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan 
kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan 
memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada 
individu, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat 
pengenaan pajak akan menjadi sama. 

d. The Principle of Redistribution 
Prinsip ini menghendaki bahwa distribusi beban pajak  
di antara penduduk harus mempunyai akibat untuk 
memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang 
disebabkan oleh mekanisme pasar bebas (Nurmantu, 2005). 
 
Dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

tersebut di atas, kita dapat memperoleh beberapa pengertian 
mengenai prinsip keadilan. 

 
Prinsip keadilan atau equality merupakan salah satu dari 

prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan 
bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pembiayaan 
fungsi pemerintah suatu negara, secara proporsional sesuai 
dengan kemampuan masing-masing. 

 
Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang 

sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level 
ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan 
dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Hal tersebut dikatakan 
sebagai keadilan secara horizontal (horizontal equity). Memberikan 
perlakuan yang berbeda terhadap orang atau badan yang berada 
dalam keadaan ekonomi yang berbeda tingkatannya, penghasilan 
yang diperoleh masing-masing individu berbeda, maka akan 
dikenakan jumlah pajak yang berbeda berdasarkan kepada tingkat 
penghasilan seseorang. Semakin besar penghasilan maka semakin 
besar pula pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin 
kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajak tentu lebih kecil 



Ruang Lingkup Perpajakan…. 60 

bahkan tidak dikenakan pajak karena ada batas minimum 
pengenaan pajak. Keadilan seperti ini lebih dikenal sebagai 
keadilan secara vertikal (vertical equity). 

 
Pada dasarnya pengertian keadilan adalan suatu pengertian 

yang tidak mutlak. Pengertian keadilan sangat relatif, sangat 
bergantung pada kondisi sistem pemerintahan suatu negara. Apa 
yang dianggap adil di Indonesia pada waktu ini belum tentu adil  
di negara lain dalam waktu yang sama. Apa yang dianggap adil 
pada waktu sekarang belum tentu adil di waktu yang akan datang, 
semuanya bergantung pada waktu, tempat kondisi politik 
pemerintahan, dan kedewasaan masyarakat sebagai wajib pajak. 

 
Keadilan dalam perpajakan perlu adanya suatu standar 

penetapan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Misalnya, 
adalah penetapan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Dengan adanya PTKP tersebut, maka masyarakat yang 
berpenghasilan di bawah PTKP atau sama dengan PTKP tentunya 
tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Dan sebaliknya, jika melebihi 
PTKP tentu saja ada kelebihan yang akan dikenakan Pajak 
Penghasilan. Selain itu adalah penetapan persentase tertentu atas 
Penghasilan Kena Pajak, sampai dengan jumlah tertentu dikenakan 
persentase yang lebih kecil dibanding yang jumlah penghasilannya 
lebih banyak, atau persentasenya menurun apabila penghasilannya 
bertambah tinggi (degressive taxation). Kemudian mengenai 
penetapan persentase atas tarif untuk pajak penghasilan orang 
pribadi dan badan, yang ditetapkan tarif berbeda, di mana tarif 
untuk penghasilan orang pribadi lebih kecil dibanding tarif atas 
penghasilan badan. 

 
2. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty) 

 
Dalam prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh 

Adam Smith, kaidah certainty dimaksudkan supaya pajak yang 
harus dibayar seseorang harus jelas dan pasti, tidak dapat dimulur-
mulur atau ditawar-tawar (not arbitry). Kepastian hukum adalah 
tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang 
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dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan 
supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, 
tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang 
untuk ditafsirkan lain. 

 
 Prinsip certainty yang dikemukakan E.R.A Seligman ada 

dalam prinsip pemungutan pajak yang kedua, yaitu prinsip 
administrative. Prinsip administrative ini meliputi prinsip certainty 
yang pada dasarnya sama dengan yang diungkapkan oleh Adam 
Smith. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 
Perpajakan haruslah jelas. Ketidakjelasan dalam Undang-Undang 
Perpajakan oleh Seligman dikatakan sebagai suatu undang-undang 
yang buruk…. Unless a tax law is certain in its provisions, it is a bad 
law. 

 
Fritz Neumark, dalam prinsip pemungutan pajak yang 

keempat, yaitu prinsip ease administration and compliance, 
mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang baik haruslah 
mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk 
mematuhinya. Prinsip ease administration and compliance ini 
terinci dalam 4 (empat) persyaratan, yaitu: 

a. The Requirement of Clarity 
Dalam sistem perpajakan, baik dalam UU Perpajakan 
maupun pada peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam 
proses pemungutan, maka ketentuan-ketentuan pajak 
harus dapat dipahami (comprehensible), tidak boleh 
menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, 
tetapi harus menimbulkan kejelasan (must be unambiguous 
and certain) bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. 

b. The Requirement of Continuity 
Undang-Undang Perpajakan tidak boleh sering berubah, 
dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut 
haruslah dalam konteks pembaruan Undang-Undang 
Perpajakan (tax reform) secara umum dan sistematis. 

c. The Requirement of Economy 
Biaya-biaya perhitungan, penagihan dan pengawasan pajak 
harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten 
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dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang 
diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh pemerintah (administrative cost), tetapi 
juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk 
melaksanakan kewajiban dan kepatuhan perpajakannya 
(compliance cost). 

d. The Requirement of Convenience 
Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak 
memberatkan wajib pajak. Pemerintah biasanya 
memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah 
besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang 
cukup untuk penundaan pengembalian SPT (Nurmantu, 
2005). 
 
Rochmat Soemitro memberikan pengertian tentang 

kepastian hukum, bahwa ketentuan undang-undang tidak boleh 
memberikan keragu-raguan. Harus dapat diterapkan secara 
konsekuen untuk keadaan yang sama secara terus menerus. 
Undang-undang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak 
memberikan peluang kepada siapa pun untuk memberikan 
interpretasi lain daripada yang dikehendaki oleh pembuat undang-
undang. Di mana untuk memberikan kepastian hukum perlu 
diperhatikan beberapa faktor (Devano dan Rahayu, 2006: 61-62): 

1. Materi, subjek, dan objek 
Materi, subjek, dan objek yang tersangkut diuraikan secara 
jelas dan tegas dengan menyebutkan kualifikasinya, sifat, 
tempat, ciri-ciri, dan waktu. Sehingga tidak menimbulkan 
keragu-raguan dan tidak memberikan kesempatan kepada 
pihak mana pun untuk memberikan interpretasi lain. 
Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai 
pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan 
kepastian juga penggunaan istilah yang sudah baku 
mempertinggi kejelasan dan kepastian hukum. 

2. Pendefinisian 
Pendefinisian sesuatu dapat dilakukan secara jelas bila  
di dalamnya dapat tercakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari 
hal yang akan didefinisikan. Sistematika pendefinisian 
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memiliki peranan yang sangat penting. Ada pendefinisian 
secara luas dan ada pendefinisian secara sempit. Keduanya 
mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri. 
Pendefinisian secara sempit lebih memberikan kepastian 
hukum karena pendefinisian secara sempit menggunakan 
cara yang limitatif, hanya yang disebut saja yang termasuk 
dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Yang 
tidak disebut secara positif tidak tercakup oleh undang-
undang.  

3. Penyempitan/perluasan 
Penyempitan dan perluasan materi yang menjadi sasaran 
pajak harus dilakukan dalam undang-undangnya sendiri. Hal 
itu untuk kepentingan kepastian hukum. Penyempitan atau 
perluasan materi sama sekali tidak dibenarkan jika 
dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-
undang atau dilakukan dalam memori penjelasan. 

4. Ruang lingkup 
Daya mengikat dari suatu ketentuan undang-undang tidak 
saja ditentukan oleh materinya, tapi juga oleh tempat dan 
waktu. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah 
jelas dibatasi oleh objek, subjek dan wilayah. 

5. Penggunaan bahasa hukum dan istilah yang baku 
Kepastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan 
bahasa hukum dan penggunaan istilah yang dibakukan. 
Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang memiliki sifat 
yang khas. Karena bahasa hukum merupakan bahasa 
Indonesia, maka harus tunduk pula kepada norma-norma 
bahasa Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa yang 
lazimnya digunakan oleh para ahli hukum atau orang-orang 
yang mempunyai profesi dalam bidang hukum, seperti 
hakim, jaksa, pengacara dan lain-lain. 
Bahasa hukum harus singkat, tegas, jelas tanpa 
mengandung keragu-raguan dan arti ganda. 
Istilah-istilah sebaiknya digunakan secara konsekuen dan 
pasti. Untuk suatu pengertian supaya digunakan satu istilah 
yang sama, karena penggunaan istilah yang berlainan dan 
tidak konsekuen menimbulkan ketidakpastian hukum. 
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Jika ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
sangat kompleks dan tidak akurat, maka akan terdapat interpretasi 
yang berbeda-beda, baik interpretasi yang dilakukan oleh penuntut 
umum maupun oleh hakim pada pengadilan pajak, sehingga dapat 
saja mengakibatkan konsekuensi pajak atas aktivitas tertentu tidak 
dapat diketahui lebih dahulu atau akan menimbulkan pending atas 
pengaturan yang definitif. 

 
Ketidakpastian semacam ini dapat dieliminasi dengan 

dikeluarkannya surat edaran (ruling) dari instansi pajak yang dapat 
berupa interpretasi resmi sesuai dengan yang dimaksud oleh 
Undang-Undang Perpajakan atau dapat berupa petunjuk 
pelaksanaannya. Apabila masih terdapat ketidakpastian lainnya 
yang belum terpecahkan atau ketidaksamaan interpretasi antara 
pejabat instansi pajak, hal ini akan mempengaruhi keputusan-
keputusan bisnis yang cukup berarti. 

 
Mansury menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh 

Darussalam dan Danny Septriadi (2006: 6), bahwa prinsip certainty 
tersebut harus dihubungkan dengan 4 (empat) hal, di antaranya 
adalah: 

1. Harus pasti siapa yang harus dikenakan pajak, 
2. Harus pasti apa yang menjadi dasar untuk mengenakan 

pajak, 
3. Harus pasti berapa jumlah pajak yang harus dibayar, 
4. Harus pasti bagaimana cara pembayarannya. 

 
Menurut Mansury pula, ketentuan tentang subjek pajak, 

objek pajak, dan tarif pajak merupakan ketentuan yang harus 
mendapat persetujuan rakyat, karena itu harus diatur oleh 
undang-undang. Demikian pula ketentuan tentang prosedur 
perpajakan. 

 
Menurut Victory Thuronyi yang dikutip oleh Darussalam 

dan Danny Septriadi (2006), konstitusi suatu negara selalu 
mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-
undang. Hal ini berarti bahwa pengenaan pajak tidak dapat 
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ditetapkan melalui administrative regulation. Undang-undang 
pajak tidak dapat mengatur seluruh aspek pemajakan atau dengan 
kata lain ada yang harus didelegasikan kepada pemerintah. Akan 
tetapi, yang menjadi hal-hal yang didelegasikan adalah bukan hal-
hal pokok seperti penetapan tax base dan tax rate. 

 
3. Prinsip Convenience 

 
Adam Smith mengungkapkan kaidah convenience 

dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah 
hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si 
pembayar pajak. 

 
E.R.A Seligman mengemukakan prinsip convenience dalam  

prinsipnya yang disebut prinsip administrative. Prinsip convenience 
berhubungan dengan pernyataan tentang bagaimana pajak itu 
dibayar, kapan harus dibayar, ke mana harus dibayarkan dan 
dalam kondisi yang bagaimana pajak itu dibayar (Nurmantu, 2005). 

 
Saat paling tepat diwujudkan dengan pemotongan atau 

pemungutan pajak pada sumbernya, artinya setiap wajib pajak 
yang menerima penghasilan, maka pada saat itulah pemerintah 
melalui pemotong pajak memotong pajak atas penghasilan yang 
dibayarkan kepada wajib pajak penerima penghasilan. 

 
Rochmat Soemitro mengungkapkan pajak harus dipungut 

pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai 
uang, ini akan mengenakan wajib pajak. Tidak semua wajib pajak 
memiliki saat convenience yang sama, yang mengenakan baginya 
untuk membayar pajak. Karyawan lebih mudah membayar pajak 
pada saat mereka menerima gaji. Petani lebih mudah membayar 
pajak setelah panen, pedagang lebih mudah membayar pajak pada 
saat menerima pembayaran dari debitur (Devano dan Rahayu, 
2006: 63). 
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4. Prinsip Efisiensi Economic 
 

Adam Smith mengungkapkan kaidah effiency dimaksudkan 
supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan 
sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru 
menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut. 

 
Prinsip fiscal, dalam prinsip pemungutan pajak yang 

dikemukakan E.R.A Seligman menerangkan bahwa prinsip 
pemungutan pajak berhungan dengan adequacy (kecukupan) dan 
elasticity (keluwesan), artinya bahwa pemungutan pajak harus 
dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara, dan 
harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, 
perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian. 

 
Dalam prinsip administrative E.R.A Seligman meliputi pula 

prinsip economy. Prinsip economy menyatakan bahwa biaya-biaya 
untuk memungut pajak harus lebih rendah dari pajak yang 
dipungut. 

 
Prinsip economic yang ada dalam prinsip pemungutan pajak 

E.R.A Seligman dijabarkan dalam 2 (dua) prinsip, yakni: 
1. Innocuity 

Hendaknya proses pemungutan pajak tidak menimbulkan 
hal-hal yang destruktif. Artinya, beban pajak yang dipikul 
oleh para wajib pajak jangan sampai menghalang-halangi 
perekonomian bangsa, menghambat produksi, atau 
mencegah investasi. Other things being equals, artinya 
walaupun pajak dipungut tetapi proses kemajuan 
perekonomian masyarakat tetap sama, tidak berhenti 
apalagi mundur. 

2. Efficiency 
Dimaksudkan supaya system perpajakan suatu Negara 
mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Artinya, 
sistem perpajakan itu secara praktis dapat dengan mudah 
dilaksanakan, sehingga penerimaan yang diharapkan dari 
pajak dapat tercapai. Banyak pajak yang mungkin dalam 
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segi-segi tertentu dianggap baik tetapi sangat sulit 
dilaksanakan. 
 
Fritz Neumark menungkapkan prinsip revenue productivity 

dalam prinsip pemungutan pajaknya. Prinsip ini menurut Fritz 
Neumark menyangkut 2 (dua) hal, yaitu: 

1. The Principle of Adequacy 
Bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat 
menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua 
pengeluaran. Sekiranya penerimaan yang berasal dari pajak 
telah dapat memenuhi semua pengeluaran negara, maka 
negara yang bersangkutan akan dapat dikelompokkan 
menjadi negara yang sangat maju dan makmur. 

2. The Principle of Adaptability 
Hendaknya sistem perpajakan bersifat cukup fleksibel untuk 
menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara apabila 
terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak negara, seperti 
adanya bencana alam nasional, tanpa menimbulkan 
keguncangan dalam bidang ekonomi rakyat. 
 
Fritz Neumark dalam prinsip pemungutan pajaknya 

terdapat prinsip economic goal, yaitu pajak digunakan sebagai alat 
membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dengan 
kebijaksanaan fiskal, kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu, atau 
untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi. 
Hal ini dapat tercapai dengan cara mengubah tarif pajak maupun 
dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam 
siklus fluktuasi harga, pengangguran, dan produksi (Nurmantu, 
2005). 

 
Rochmat Soemitro menyatakan prinsip keempat dalam 

pemungutan pajak bertalian dengan biaya pemungutan. Dalam 
membentuk UU Pajak yang baru, para konseptor wajib 
mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif kecil 
dibanding dengan uang pajak yang masuk. Tentunya tidak ada 
artinya memungut pajak baru, yang hasilnya sebagian besar akan 
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habis untuk biaya pemungutan, sehingga hanya sebagian kecil saja 
yang masuk ke dalam kas negara.  

 
Sistem perpajakan yang baik ditunjukkan dengan adanya 

sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dan 
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
Pelaksanaan administrasi perpajakan oleh fiskus sebaiknya 
dilaksanakan dengan biaya tertentu dengan sasaran perolehan 
penerimaan pajak yang optimal. Karena sudah menjadi dasar dari 
perekonomian bahwa sasaran utama dari setiap sektor ekonomi 
adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari 
sumber-sumber yang terbatas, tidak saja menyangkut barang dan 
jasa, tapi juga nilai-nilai tidak berwujud yang mempengaruhi 
kualitas kehidupan dan kepentingan orang banyak. Hal ini berarti 
bahwa hasil realisasi pemungutan pajak pada setiap kemungkingan 
skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila 
dapat meningkatkan penerimaan pajak, paling tidak mencapai 
jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan (Devano dan 
Rahayu, 2006: 65). 

 
 

E. Jenis Pungutan di Indonesia 
 

Berbagai jenis pungutan di Indonesia baik pajak maupun 
pungutan lain dapat penulis jabarkan sebagai berikut:  

 
1. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

 
Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya: 
a. Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah. 
c. Pajak Bumi dan Bangunan. 
d. Bea Materai. 
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e. Penerimaan Negara yang Berasal dari Migas (Pajak dan 
Royalty). 

 
2. Pajak Daerah 

 
Adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah.  

 
Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek yang 

belum dikenakan pajak pusat.  
Pajak daerah Provinsi: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok. 

 
Pajak daerah Kabupaten/Kota: 

a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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3. Retribusi Daerah 
 

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau 
badan. Dibagi menjadi: 

a. Retribusi Jasa Umum. 
b. Retribusi Jasa Usaha. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
Jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan 
dengan peraturan pemerintah. 

 
4. Bea dan Cukai 

 
a. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian 

atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan 
perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Bea dapat berupa: 
1) Bea masuk, adalah bea yang dipungut atas barang-

barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean 
berdasarkan harga atau nilai barang tersebut (tariff ad 
valorum) atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. 

2) Bea keluar, adalah bea yang dikenakan atas sejumlah 
barang yang dikeluarkan ke luar daerah pabean 
berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-
masing golongan barang. 

3) Bea balik nama, adalah bea yang dikenakan atas 
perbuatan pemindahan hak pemilikan atas harta. 

b. Cukai, ialah pungutan negara yang dikenakan terhadap 
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 
karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 
barang-barang yang dalam pemakaiannya antara lain perlu 
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dibatasi atau diawasi. Maka, atas barang tersebut telah 
melekat hak-hak negara. 

 
Cukai dikenakan terhadap etil alkohol (etanol), minuman 
yang mengandung etil alkohol (bir, anggur, gin, whisky), 
hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris).  
 

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak 
 

Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak 
berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok penerimaan bukan 
pajak adalah: 

a. Penerimaan yang bersumber dari pengeluaran dana 
pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran 
pembangunan, dan sisa anggaran rutin. 

b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara 
lain royalti di bidang perikanan, kehutanan dan 
pertambangan, tidak termasuk penerimaan yang 
merupakan bagian pemerintah dari minyak dan gas bumi. 

c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan dari kekayaan 
negara yang dipisahkan antara lain dividen, bagian laba 
pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil 
penjualan saham pemerintah. 

d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
pemerintah, antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan 
kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, 
merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta 
pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. 

e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang 
berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain 
lelang barang rampasan negara dan denda. 

f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah 
adalah penerimaan negara berupa bantuan hibah dan/atau 
sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun 
pemerintah yang menjadi hak pemerintah. Hibah dalam 
bentuk natura, antara lain yang secara langsung untuk 
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mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau 
wabah penyakit tidak dicatat dalam APBN. 

g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang 
tersendiri (Devano dan Rahayu, 2006: 40-43). 

 
 
F. Penggolongan Jenis Pajak 
 

Pajak dapat digolongkan ke berbagai jenis dengan 
mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. 

 
1. Menurut Administrasi Perpajakan 

 
Menurut administrasi perpajakan, pajak dapat digolongkan 

menjadi 2 (dua), yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. 
Kedua pajak tersebut dapat dilihat dari segi yuridis dan segi 
ekonomis. 

a. Pajak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang 
dipungut secara periodik (setiap tahun atau setiap masa), 
yaitu secara berulang-ulang berdasarkan suatu penetapan 
dan berkohir. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh). 
Pajak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak  
di mana beban pajaknya tidak boleh dilimpahkan kepada 
pihak lain. 

b. Pajak tidak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak 
yang dipungut secara insidental, yaitu pada saat adanya 
tatbestand (berupa suatu keadaan, perbuatan, dan 
peristiwa yang mengakibatkan utang pajak timbul) dan 
tidak menggunakan kohir. Misalnya, Bea Materai, Pajak 
Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa. 

 
Pajak tidak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak 
di mana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban 
pajaknya kepada pihak lain, artinya antara mereka yang 
menjadi wajib pajak dengan yang benar-benar memikul 
beban pajak itu merupakan pihak yang berbeda. 
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Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak ini 
dikenakan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) yaitu 
pengusaha yang dalam lingkungan kerjanya menyerahkan 
barang dan/atau jasa kena pajak. Dalam hal ini yang 
menjadi wajib pajak adalah pengusaha kena pajak itu 
sendiri, sedangkan yang benar-benar memikul beban 
pajaknya adalah konsumen yang membeli dan 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa dari pengusaha yang 
bersangkutan. Oleh karena itulah, dalam hal ini pengusaha 
kena pajak mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain 
sehingga dalam hal ini ada beberapa pihak. Pertama, 
mereka yang menjadi penanggung jawab pajak (wajib 
pajak), yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan 
melunasi pajak apabila padanya terdapat faktor-faktor atau 
kejadian-kejadian yang menimbulkan sebab untuk 
dikenakan pajak. Kedua, penanggung pajak yaitu orang 
yang dalam faktanya memikul dulu bahan pajaknya. Ketiga, 
mereka yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang yang 
dinamakan pemikul pajak, yaitu orang yang menurut 
maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak. 

 
2. Menurut Sifat Pajak 

 
Menurut sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua), 

yakni pajak perseorangan (persoonlijk) dan pajak kebendaan 
(zakelijk) berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai kedua 
hal tersebut. 

a. Pajak perseorangan (persoonlijk) adalah pajak yang dalam 
penetapannya memperhatikan dari diri serta keluarga wajib 
pajak. Hal ini dalam penentuan besarnya utang pajak harus 
memperhatikan keadaan dan kemampuan wajib pajak. 
Misalnya, status wajib pajak kawin atau tidak, berapa 
tanggungan dalam keluarga dan sebagainya sehingga hal 
itulah yang menentukan kemampuan bayar dari wajib 
pajak. 

b. Pajak kebendaan (zakelijk) adalah pajak yang dipungut 
tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak 
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jenis ini umumnya merupakan pajak tidak langsung (seperti 
bea materai) sehingga siapapun dan dalam keadaan 
bagaimana pun, wajib pajak akan dikenai pajak secara 
sama. 

 
3. Menurut Titik Tolak Pungutannya 

 
Menurut titik tolak pungutannya, pajak dapat digolongkan 

menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. 
a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik 

tolak pada diri orang/badan yang dikenai pajak, artinya 
pajak subjektif ini dimulai dengan menetapkan orangnya 
baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Misalnya, 
Pajak Penghasilan (PPh) dengan subjek PPh orang pribadi, 
warisan yang belum terbagi, dan bentuk usaha tetap 
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000). Setelah 
mereka memenuhi syarat sebagai subjek baru, kemudian 
dilihat apakah mereka mempunyai penghasilan yang 
memenuhi syarat untuk dikenai pajak atau tidak. 

b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik 
tolak ada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan 
pajaknya harus dicari subjeknya. Dalam pajak objektif ini, 
hal pertama yang harus dilihat adalah objeknya yang 
berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang 
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, 
barulah kemudian dicari subjeknya (orang atau badan) yang 
bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah 
subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak. Misalnya, 
yang pertama kali ditentukan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) adalah objeknya, yaitu bumi dan atau bangunan, baru 
kemudian dicari siapa yang menjadi subjek pajaknya. 
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4. Menurut Kewenangan Pemungutannya 
     
Menurut kewenangan pemungutannya, pajak dapat 

digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. 
a. Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang kewenangan 

pemungutannya berada pada pemerintah pusat, yang 
termasuk pajak pusat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), Bea Materai, Bea Lelang, Bea Masuk dan Cukai. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan 
pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik 
pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ 
kota. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terakhir 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan dalam 
Pasal 2 Undang-Undang tersebut.  
1. Jenis pajak provinsi 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok. 

2. Jenis pajak kabupaten/kota 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan; dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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Di samping pajak daerah dikenal juga apa yag dinamakan 
sebagai retribusi daerah yang dibagi ke dalam golongan, yaitu 
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan 
Tertentu (Negara, 2006: 18-22). 
 

 
G. Dasar Hukum Perpajakan 

 
Undang-Undang Pajak adalah produk hukum dan oleh 

karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum baik mengenai 
pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya. 
Hukum selalu bertujuan memberi keadilan dan di samping itu 
hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib/tertib 
hukum. Undang-Undang sebagai dasar legalitas bagi pemerintah 
dalam melakukan tindakan harus dibentuk oleh badan Legislatif 
(DPR). 

 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) 

ditetapkan bahwa: “Segala pajak untuk keperluan negara 
berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya dalam memori 
penjelasan ditegaskan bahwa “Betapa caranya rakyat sebagai 
bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup, 
harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan 
Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, 
karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja 
mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka 
segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti 
pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Devano dan 
Rahayu, 2006: 97-98). 

 
Secara formal yuridis tidak mungkin dipungut pajak jika 

tidak didasarkan atas undang-undang. Pemerintah sebagai badan 
eksekutif dimungkinkan juga untuk membentuk peraturan 
perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen dalam Syofrin Sofyan 
fungsi membuat peraturan yang mengikat umum bukan hanya 
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wewenang dari badan legislatif saja, tetapi dapat pula dilakukan 
oleh badan lain seperti badan eksekutif. 

 
Pemerintah dalam menjalankan fungsi pajak harus dapat 

mengakomodir kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan 
peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial yang terjadi, dan 
perkembangan ekonomi sosial berubah dengan cepat 
dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan selalu 
ketinggalan. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-
undangan dengan perkembangan masyarakat. Peraturan 
perundang-undangan juga tidak pernah lengkap memenuhi segala 
peristiwa hukum. Untuk itu, pemerintah diberikan asas Freis 
Ermessen (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang 
berupa peraturan kebijaksanaan. 

 
Menurut Syacran Basah, Freis Ermessen adalah kebebasan 

untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan persoalan-
persoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba  
di mana hukum (peraturan perundang-undangan) tidak 
mengaturnya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 
dan moral. Asas freis ermessen merupakan hal yang tidak 
terelakkan dalam tatanan bentuk negara kesejahteraan modern, 
namun harus dicegah cara-cara membentuk peraturan perundang-
undangan (khususnya di bidang perpajakan) yang tidak 
mengindahkan sistem dan tertib hukum yang berlaku. Begitu pula 
bentuk peraturan kebijaksanaan harus dibatasi. Kalaupun 
diadakan, harus benar-benar memperhatikan asas pembuatan 
peraturan perundang-undangan yang baik dan asas 
penyelenggaraan administrasi negara yang baik pula. 

 
Peraturan pemerintah dilihat dari segi legalitasnya 

bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR, 
namun lembaga pembentuknya adalah presiden sebagai kepala 
pemerintahan dalam rangka melaksanakan perintah undang-
undang sebagaimana mestinya dengan tidak wajib mendapatkan 
persetujuan rakyat melalui lembaga perwakilan (DPR), sedangkan 
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materi muatannya adalah bersifat mengatur terhadap pelaksanaan 
perintah undang-undang (Devano dan Rahayu, 2006: 98-99).  

 
 

H. Objek Pajak 
 

1. Pengertian 
 

Objek pajak merupakan bagian terpenting yang dibicarakan 
atau dipersoalkan dalam hukum pajak materil. Objek pajak 
dikatakan sebagai bagian terpenting karena wajib pajak tidak 
dikenakan pajak kalau tidak memiliki, menguasai, atau menikmati 
objek pajak yang tergolong sebagai objek kena pajak sebagai 
syarat-syarat objektif dalam pengenaan pajak. Objek yang dapat 
dikenakan pajak dalam masyarakat sangat beraneka ragam 
tergantung pada kebijakan pembuat undang-undang untuk 
menjaringnya sebagai objek pajak (Saidi, 2007: 35). 

 
Objek pajak adalah segala sesuatu yang karena undang-

undang dapat dikenakan pajak. Kata “dapat” dikenakan pajak 
mengandung makna bahwa objek pajak boleh atau tidak boleh 
kena pajak. Pengenaan pajak terhadap suatu objek harus 
dipertimbangkan secara maksimal agar tidak menimbulkan 
permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan 
suatu objek untuk dikenakan pajak lebih dahulu dilakukan 
penelitian sehingga dapat menciptakan kemanfaatan bagi negara 
maupun daerah selaku pihak yang membutuhkan pajak. Hal ini 
dipertegas oleh Rochmat Soemitro (1986a: 99) yang menyatakan 
bahwa yang dapat dijadikan objek pajak banyak sekali macamnya. 
Segala sesuatu yang ada pada masyarakat dapat dijadikan sasaran 
atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. 
Dalam bahasa Jerman disebut sebagai “tatbestand”, misalnya 
sebagai berikut:  

1. Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada suatu saat 
tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, 
tanah atau barang tak bergerak lainnya, menempati rumah 
tertentu (kebanyakan secara statis/tetap). 
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2. Perbuatan, misalnya melakukan penyerahan barang karena 
perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan 
pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, 
bepergian ke luar negeri. 

3. Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh 
secara mendadak, anugerah yang diperoleh karena secara 
tak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi di luar 
kehendak manusia. 
 
Ternyata objek dapat dikenakan pajak terlalu banyak, 

tergantung dari pembuat undang-undang untuk menjaringnya, 
sepanjang objek itu tidak melanggar kesusilaan dan kesopanan 
dalam masyarakat. Dalam arti, masih terdapat pembatasan yang 
harus ditaati oleh pembuat undang-undang untuk menentukan 
suatu objek sebagai objek pajak. Sekalipun ada pembatasan, 
berarti pembuat undang-undang tetap dibolehkan untuk 
menentukan objek yang dapat dikenakan pajak dan objek tidak 
dikenakan pajak. Hal semacam ini yang tergambar dalam tiap-tiap 
Undang-Undang Pajak yang ditetapkan oleh pembuat undang-
undang (Saidi, 2007: 36). 

 
2. Objek Pajak Penghasilan (PPh) 

 
Pajak Penghasilan sebagai salah satu pajak negara memiliki 

objek yang dapat dikenakan pajak, yakni “penghasilan”. Pengertian 
penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 
wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan  
nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 

1. 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 ini, 
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2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 
penghargaan, 

3. Laba usaha, 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk: 
a. Keuntungan-keuntungan karena pengalihan harta 

kepada perseroan dan badan lainnya sebagai pengganti 
saham atau penyertaan modal, 

b. Keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan 
dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada 
pemegang saham, sekutu atau anggota, 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, 
bantuan, 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. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 
dibebankan sebagai biaya, 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 
jaminan pengembalian utang, 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, 
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, 

8. Royalti, 
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta, 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, 
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai 

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah, 

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, 
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13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, 
14. Premi asuransi, 
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas, 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan 
yang belum dikenakan pajak (Saidi, 2007: 36). 

 
Pengertian penghasilan tersebut di atas tidak 

memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi 
pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dalam hubungan 
ini menurut Rochmat Soemitro (1986a: 63), segala sesuatu yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak baik berupa uang, barang atau 
nikmat pada prinsipnya merupakan penghasilan yang kena pajak. 

 
Pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 

4 ayat (1) UU PPh hanya berpatokan pada penambahan 
kemampuan ekonomis bukan pada sumber penghasilan itu sendiri. 
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada 
wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) 
kelompok, yaitu: 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan 
pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari 
praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan 
sebagainya, 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, 
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak atau 

harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, 
keuntungan, penjualan harta, atau hak yang tidak 
digunakan untuk usaha, dan lain sebagainya, 

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah 
dan lain sebagainya. 

 
Terhadap penghasilan berupa deposito dan tabungan-

tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas 
lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa 
tanah dan atau tabungan serta penghasilan tertentu lainnya, 
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pengenaan pajaknya, diatur dengan peraturan pemerintah. 
Sebenarnya bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya serta 
penghasilan lainnya yang diperoleh wajib pajak yang bertujuan 
untuk menambah kekayaan wajib pajak adalah objek-objek 
penghasilan. Akan tetapi, pelaksanaan pengenaan pajaknya akan 
diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah. 
Semua jenis penghasilan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UU 
PPh adalah objek pajak, tetapi pengenaan pajak ada yang secara 
langsung dan ada pula harus bergantung pada peraturan 
pemerintah. 

 
Walaupun penghasilan merupakan objek pajak, tidak 

semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan karena dalam 
Pasal 4 ayat (3) UU PPh telah ditentukan secara limitatif mengenai 
penghasilan tidak termasuk objek pajak penghasilan. Adapun objek 
pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan adalah: 

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh 
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk 
atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat 
yang berhak, 

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

3. Warisan, 
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 
sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 
penyertaan modal, 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura 
atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, 

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 
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kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 
bea siswa, 

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 
perseroan terbatas 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 memperoleh 
dividen paling rendah 25 % dari jumlah modal yang 
disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar 
kepemilikan saham tersebut. 

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik 
yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, 

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 
sebagaimana dimaksud pada angka 7, 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, 

11. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan 
reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian 
perusahaan atau memberikan izin usaha, 

12. 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 kecil, menengah, atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang 
ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, atau 
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b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek  
di Indonesia. 

 
Penghasilan sebagaimana tersebut merupakan objek pajak, 

tetapi tidak dikenakan pajak penghasilan mengingat penentuan 
suatu objek pajak masuk ke dalam kategori kena pajak atau tidak 
kena pajak harus berdasarkan dengan undang-undang, kecuali ada 
pendelegasian undang-undang kepada peraturan yang lebih 
rendah. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan dapat 
bertambah atau berkurang objek pajak penghasilan yang tidak 
dikenakan pajak penghasilan (Saidi, 2007: 42). 

 
3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan satu di antara 

dua jenis pajak yang diatur dalam UU PPN. Selain Pajak 
Pertambahan Nilai terdapat pula Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas 
konsumsi di dalam negeri. Sekalipun sebagai kesatuan, terdapat 
perbedaan secara prinsipil, khususnya di bidang objek yang dapat 
dikenakan pajak. 

 
Objek Pajak Pertambahan Nilai secara tegas diatur dalam 

Pasal 4 ayat (1) UU PPN, yang menyatakan bahwa Pajak 
Pertambahan Nilai dikenakan atas: 

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean 
yang dilakukan oleh pengusaha, 

2. Impor barang kena pajak, 
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha, 
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar 

daerah pabean di dalam daerah pabean, 
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean  

di dalam daerah pabean, 
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 
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4.  Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM) 
 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan salah satu 

di antara dua jenis pajak yang diatur dalam UU PPN. Dalam arti 
bahwa UU PPN selain Pajak Pertambahan Nilai juga diatur pula 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sekalipun demikian, 
pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dapat 
diterapkan sebelum Pajak Pertambahan Nilai dikenakan kepada 
pihak yang bersangkutan karena barang mewah hanya melekat 
pada barang kena pajak, tidak berdiri sendiri sebagai objek yang 
dapat dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

 
Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa barang 

kena pajak tergolong barang mewah atau tidak tergolong barang 
mewah diatur pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN. Adapun 
kriteria barang kena pajak tergolong barang mewah adalah sebagai 
berikut: 

1. Barang kena pajak bukan merupakan barang kebutuhan 
pokok,  

2. Barang kena pajak tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 
tertentu, 

3. Pada umumnya barang kena pajak tersebut dikonsumsi 
oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi,  

4. Barang kena pajak tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan 
status, atau  

5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral 
masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat, 
seperti minuman beralkohol. 

 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai salah satu jenis 

pajak yang diatur dalam UU PPN memiliki objek yang dapat 
dikenakan pajak. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
dapat dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya 
melekat pada barang kena pajak yang tergolong mewah. Tidak 
semua barang kena pajak dapat dikenakan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, kecuali yang tergolong mewah dan penyerahan 
dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak 
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tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau 
pekerjaannya. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
hanya satu kali, yaitu pada waktu penyerahan barang kena pajak 
yang tergolong mewah. Lain perkataan bahwa objek Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah adalah penyerahan yang dilakukan 
oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang 
tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaannya. Terdapat kriteria pembatasan bagi yang dapat 
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya pada 
pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong 
mewah, tidak termasuk pengusaha yang tidak menghasilkan 
barang kena pajak yang tergolong mewah.   

 
Tolok ukur pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

terhadap penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah 
yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena 
pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam 
kegiatan usaha atau pekerjaannya terletak pada “menghasilkan”. 
Termasuk dalam pengertian menghasilkan barang kena pajak yang 
tergolong mewah sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 5 ayat 
(1) UU PPN adalah kegiatan sebagai berikut: 

1. Merakit, yakni menggabungkan bagian-bagian lepas dari 
suatu barang menjadi barang setengah jadi, seperti merakit 
mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan 
sebagainya, 

2. Memasak, yakni mengolah barang dengan cara 
memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak, 

3. Mencampur, yakni mempersatukan dua atau lebih unsur 
(zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain, 

4. Mengemas, yakni menempatkan satu barang ke dalam 
suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau 
untuk meningkatkan pemasarannya, 

5. Membotolkan, yakni memasukkan minuman atau benda 
cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. 

 
Tolok ukur ini tidak bersifas statis, melainkan bersifat 

dinamis berdasarkan perkembangan di masa kini dan mendatang 
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dalam rangka menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak. Akan 
tetapi, perkembangan itu tidak boleh melanggar tujuan hukum 
pajak, seperti keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum 
karena pajak berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 harus diatur 
dengan undang-undang, berarti harus ada persetujuan DPR 
sebagai wakil wajib pajak di Dewan Perwakilan Rakyat. 

 
 Impor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan 

pula Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain Pajak 
Pertambahan Nilai. Berarti impor barang kena pajak yang 
tergolong barang mewah merupakan pula objek Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
meliputi penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang 
mewah dan impor barang kena pajak yang tergolong barang 
mewah pula. 

 
Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor 

barang kena pajak yang tergolong barang mewah tidak 
memperhatikan siapa yang mengimpor barang kena pajak tersebut 
dan tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara 
terus menerus atau hanya sekali saja. Boleh dikatakan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah bergantung pada yang melakukan 
impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Bahkan 
kalau pengusaha kecil yang tidak dikukuhkan menjadi pengusaha 
kena pajak yang melakukan impor barang kena pajak yang 
tergolong barang mewah dikenakan pula Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, padahal dalam UU PPN diterangkan bahwa 
pengusaha kecil yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena 
pajak tidak boleh dikenakan pajak, baik Pajak Pertambahan Nilai 
maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah hanya dikenakan satu kali, yaitu pada waktu 
penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah  
di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan 
pengusaha yang bersangkutan atau impor barang kena pajak yang 
tergolong barang mewah yang dilakukan oleh siapa saja. Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagai pajak konsumsi dalam 
masyarakat bertujuan untuk menekan konsumen agar tidak 
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mempertontonkan kekayaannya secara berlebihan (Saidi, 2007: 
51-54). 

 
5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau 

bangunan. Keduanya dapat berdiri sendiri maupun secara 
bersama-sama sebagai objek yang dapat dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Bumi sebagai objek pajak adalah permukaan bumi dan 
tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian permukaan bumi 
meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
Indonesia. Sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan, bumi terikat 
pada klasifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Akan 
tetapi, klasifikasi tersebut dapat berubah berdasarkan 
perkembangan di masa mendatang. 

 
Klasifikasi bumi adalah pengelompokan bumi menurut nilai 

jualnya dan digunakan sebagai pedoman dan untuk memudahkan 
penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Dalam 
menentukan klasifikasi bumi perlu diperhatikan faktor-faktor 
antara lain: 

1. Letak, 
2. Peruntukan, 
3. Pemanfaatan, 
4. Kondisi lingkungan. 

 
Bangunan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 
tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat 
tinggal dan atau tempat usaha. Rochmat Soemitro (1987: 9) 
berpendapat bahwa adakalanya orang atau badan memiliki rumah 
yang ada di atas tanah orang lain sehingga pemilik rumah terpisah 
dari pemilik tanah. UU PBB memungkinkan orang yang memiliki 
rumah di atas tanah orang lain dikenakan pajak tersendiri terlepas 
dari pajak yang dikenakan pada pemilik tanah. Dalam keadaan 
demikian, sebenarnya dianut asas pemisahan horizontal 
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(horizontal schriding) antara pemilik tanah dan pemilik rumah yang 
ada di atas tanah yang bersangkutan. 

 
Bangunan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

pengertian yang seluas-luasnya meliputi: 
1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks 

bangunan seperti hotel, pabrik, emplasemennya dan lain-
lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks 
bangunan tersebut, 

2. Jalan tol, 
3. Kolam renang, 
4. Pagar mewah, 
5. Tempat olahraga, 
6. Galangan kapal dan dermaga, 
7. Taman mewah, 
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa 

minyak, 
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 

 
Kriteria untuk menentukan pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan terhadap bangunan bergantung pada klasifikasinya. 
Klasifikasi bangunan adalah pengelompokan bangunan menurut 
nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan 
penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi 
bangunan harus diperhatikan faktor-faktor antara lain: 

1. Bahan yang digunakan, 
2. Rekayasa, 
3. Letak, 
4. Kondisi lingkungan. 

 
Sehubungan dengan faktor-faktor klasifikasi bangunan  

di atas, bangunan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan dapat 
dikategorikan ke dalam bentuk: 

1. Bangunan tidak bertingkat (susun) yang terbuat dari beton 
dan batu, 

2. Bangunan bertingkat (bersusun) yang terbuat dari beton 
dan batu, 



Ruang Lingkup Perpajakan…. 90 

3. Bangunan semi permanen, 
4. Bangunan terbuat dari kayu dan bambu. 

 
Tidak semua bumi dan bangunan merupakan objek pajak 

yang boleh dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan karena ada 
pengecualian terhadap bumi dan atau bangunan tidak dikenakan 
Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan itu terdapat pada Pasal 3 
ayat (1) UU PBB yang menegaskan bahwa objek tidak kena Pajak 
Bumi dan Bangunan adalah: 

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan 
kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan, 

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau 
yang sejenis dengan itu, 

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 
taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh 
desa, dari tanah negara yang belum dibebani suatu hak, 

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik, 

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi 
internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

 
Terhadap bumi dan atau bangunan yang digunakan oleh 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, penentuan 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah. Sekalipun pemerintah berwenang untuk 
menentukan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek 
yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, tetap 
terikat pada asas kelayakan dan kepatuhan menurut hukum. 
Dalam arti bahwa pemerintah harus memperhatikan klasifikasi 
bumi dan bangunan dalam menetapkan pengenaan Pajak Bumi 
dan Bangunan terhadap objek yang digunakannya mengingat tidak 
ada ketentuan yang memberi pengecualian agar bumi dan atau 
bangunan yang digunakan tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Dengan demikian, pemerintah tetap dikenakan Pajak 
Bumi dan Bangunan terhadap bumi dan atau bangunan yang 
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digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan karena 
pemerintah merupakan pula badan hukum publik yang boleh 
dikenakan pajak sehingga terjaring sebagai wajib pajak yang wajib 
menaati UU PBB (Saidi, 2007: 54-57). 

 
6. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) 
 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat pula 
disebut sebagai Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
karena UU BPHTB yang mengaturnya membuka peluang untuk 
menggunakan salah satu dari keduanya. Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan 
hak atas tanah dan bangunan. Lain perkataan bahwa Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang 
dikenakan terhadap perbuatan atau peristiwa hukum yang 
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan. Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berbeda dengan Pajak 
Bumi dan Bangunan, walaupun keduanya menggunakan istilah 
tanah (bumi) dan bangunan sebagai objek yang boleh dikenakan 
pajak. 

 
Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 

perolehan hak yang melekat pada tanah dan bangunan, sedangkan 
objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah fisik tanah dan bangunan 
itu sendiri. Pasal 2 ayat (2) UU BPHTB, menetapkan bahwa 
perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai objek pajak 
meliputi: 

1. Pemindahan hak karena: 
a. Jual beli, 
b. Tukar menukar, 
c. Hibah, 
d. Hibah wasiat, 
e. Waris, 
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lainnya, 
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 
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h. Penunjukan pembeli dalam lelang, 
i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap, 
j. Penggabungan, 
k. Peleburan usaha, 
l. Pemekaran usaha, 
m. Hadiah. 

2. Pemberian hak baru karena: 
a. Kelanjutan pelepasan hak, 
b. Di luar pelepasan hak. 

 
Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah 

termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Hak atas tanah dan 
bangunan berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas 
adalah: 

1. Hak milik, 
2. Hak guna usaha, 
3. Hak guna bangunan, 
4. Hak pakai, 
5. Hak milik atas satuan rumah susun, 
6. Hak pengelolaan. 

 
Perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak selalu 

merupakan objek yang dapat dikenakan pajak karena ada 
ketentuan yang menentukan bahwa objek itu bukan merupakan 
objek kena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pasal 3 
ayat (1) UU BPHTB yang menegaskan bahwa objek pajak yang tidak 
dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 
objek pajak yang diperoleh: 

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik, 

2. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau 
untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, 
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3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang 
ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan 
syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan 
organisasi tersebut, 

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena 
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan 
nama, 

5. Orang pribadi atau badan karena wakaf, 
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk 

kepentingan ibadah. 
 

Selain itu, pengenaan pajak objek Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, 
dan pemberian hak pengelolaan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU 
BPHTB, diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini berarti bahwa 
pemerintah berwenang untuk mengatur prosedur atau tata cara 
pengenaan pajak terhadap waris, hibah wasiat, dan hak 
pengelolaan dalam bentuk peraturan pemerintah. Substansi yang 
termuat dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain berisi 
tentang tata cara menghitung besarnya Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan atas objek pajak yang diperolehnya karena 
waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan (Saidi, 2007: 
57-60). 

 
7. Objek Bea Materai 

 
Bea Materai merupakan salah satu jenis pajak yang 

merupakan pajak langsung yang dibebankan kepada yang 
menggunakan dokumen dalam melakukan perbuatan hukum. Bea 
Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang 
digunakan oleh orang pribadi atau badan dalam lalu lintas hukum. 
Oleh karena itu, objek Bea Materai adalah dokumen yang 
digunakan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam 
maupun di luar peradilan. Dokumen menurut Pasal 1 ayat (2) huruf 
a UU BM, adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung 
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arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi 
seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. 

 
Ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) huruf a UU BM, 

memberikan batasan mengenai dokumen yang dapat menjadi 
objek Bea Materai. Sebenarnya segala sesuatu yang tidak berisikan 
tulisan, atau berisikan tulisan, tetapi tidak mengandung arti dan 
maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi orang 
pribadi seseorang atau badan yang berkepentingan tidak termasuk 
dalam pengertian dokumen. Sebagai contoh, potret, walaupun 
mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau 
kenyataan bagi orang pribadi atau badan dalam potret tersebut, 
tidak berisikan tulisan sehingga tidak termasuk dalam pengertian 
dokumen. 

 
Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU BM adalah: 
1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan 

tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai 
perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. 
Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-
surat lainnya tersebut (antara lain surat kuasa, surat hibah, 
surat pernyataan), mempunyai kewajiban untuk membayar 
Bea Materai terhadap surat tersebut, 

2. Akta-akta notaris termasuk salinannya, 
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) termasuk rangkapnya, 
4. Surat yang memuat jumlah uang yang: 

a. Menyebutkan penerimaan uang, 
b. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang 

dalam rekening di bank. 
5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek, 
6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

 
Juga dikenakan Bea Materai atas dokumen yang digunakan 

sebagai alat pembuktian di muka pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU BM, yaitu: 
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1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, 
2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai 

berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain 
atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. 

 
Dalam kaitan pengenaan Bea Materai terhadap dokumen 

tersebut di atas, menurut Marihot P. Siahaan (2004: 69) bahwa 
besarnya Bea Materai yang terutang terkait dengan dokumen yang 
digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan adalah 
sebesar Rp. 6.000,- sementara apabila dokumen yang dimaksud 
berkaitan dengan penyerahan uang, besarnya Bea Materai yang 
terutang didasarkan pada besarnya nominal penyerahan uang 
dimaksud. Apabila nominal penyerahan uang kurang dari  
Rp. 250.000,- tidak terutang Bea Materai. Sementara itu, apabila 
nominal penyerahan uang sama dengan atau lebih dari  
Rp. 250.000,- besarnya Bea Materai terutang adalah Rp. 3.000,- 
dan apabila nominal penyerahan uang sama dengan atau lebih dari 
Rp. 1.000.000,- besarnya Bea Materai terutang adalah Rp. 6.000,-. 

 
Walaupun dokumen merupakan objek Bea Materai, 

berdasarkan Pasal 4 UU BM ternyata ada dokumen yang tidak 
dikenakan Bea Materai atas: 

1. Dokumen yang berupa: 
a. Surat penyimpanan uang, 
b. Konosemen, 
c. Surat angkutan penumpang dan barang, 
d. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas 

dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b dan huruf c, 

e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, 
f. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan 

pengirim, 
g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-

surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai 
huruf f. 

2. Segala bentuk ijazah, termasuk dalam pengertian segala 
bentuk ijazah ini ialah surat tanda tamat belajar, tanda 
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lulus, surat keterangan telah mengikuti sesuatu pendidikan, 
latihan, kursus, dan penataran, 

3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, 
dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan 
hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk 
mendapatkan pembayaran itu, 

4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas 
pemerintah daerah dan bank, 

5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan 
lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, 
kas pemerintah daerah, dan bank. Bank yang dimaksud 
dalam angka 5 ini adalah bank yang ditunjuk oleh 
pemerintah untuk menerima setoran pajak, bea dan cukai, 

6. Tanda penerima uang yang dibuat untuk keperluan intern 
organisasi, 

7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang 
tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan 
badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tertentu, 

8. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan 
pegadaian, 

9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, 
dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

 
Walaupun dokumen tersebut di atas telah ditetapkan tidak 

dikenakan Bea Materai, dalam praktik, kalau dokumen itu 
digunakan dalam suatu sengketa atau perkara di muka pengadilan 
yang terkait dengan dokumen itu, dikenakan Bea Materai dengan 
cara pemeteraian kemudian. Pemateraian kemudian dilakukan 
terhadap foto kopi atas dokumen yang digunakan dalam sengketa 
atau berperkara di muka pengadilan. Dengan demikian, pengenaan 
Bea Materai terhadap suatu dokumen dapat dilakukan dengan 
cara menggunakan benda materai berupa kertas materai dan 
pemateraian kembali (Saidi, 2007: 60-64). 
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8. Objek Pajak Daerah 
 

Pajak Daerah yang meliputi pajak daerah provinsi dan pajak 
daerah kabupaten/kota merupakan kajian hukum pajak. Pajak 
Daerah memiliki objek yang dapat dikenakan pajak dan tidak 
dikenakan pajak, bergantung pada pengaturan dalam peraturan 
daerah yang bersangkutan. Karena UU PDRD secara tegas tidak 
mengatur mengenai objek Pajak Daerah, tidak berarti bahwa Pajak 
Daerah tidak memiliki objek pajak mengingat objek Pajak Daerah 
merupakan salah satu substansi dalam hukum pajak materil yang 
diberlakukan di daerah. 

 
Penentuan objek Pajak Daerah merupakan kewenangan 

daerah untuk menetapkannya dan merupakan bagian terpenting 
dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. 
Kewenangan daerah menetapkan objek Pajak Daerah merupakan 
suatu bentuk delegasi kewenangan dari UU PDRD kepada pembuat 
peraturan daerah. Sekalipun merupakan delegasi kewenangan, 
peraturan daerah yang memuat tentang objek pajak tidak boleh 
mengambil alih objek pajak negara agar tidak terjadi pajak ganda 
nasional. 

 
Objek Pajak Daerah pada dasarnya meliputi objek kena 

pajak dan objek tidak kena pajak. Pengaturan semacam ini 
bertujuan untuk member keadilan, kemanfaatan atau kepastian 
hukum terhadap suatu objek yang dikelompokkan ke dalam objek 
kena pajak atau dikelompokkan ke dalam objek tidak kena pajak. 
Dengan demikian, terdapat suatu perlindungan hukum terhadap 
objek kena pajak maupun objek tidak kena pajak (Saidi, 2007: 64-
65). 
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I. Wajib Pajak 
   

1. Pengertian 
 

Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang 
memiliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban dan hak. 
Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung 
kewajiban dan hak melainkan adalah wajib pajak. Secara hukum, 
subjek pajak dengan wajib pajak memiliki perbedaan karena subjek 
pajak bukan subjek hukum, melainkan hanya wajib pajak sebagai 
subjek hukum mengingat subjek pajak tidak memenuhi syarat-
syarat, baik syarat subjektif atau syarat objektif untuk dikenakan 
pajak sehingga bukan subjek hukum. Sebaliknya, wajib pajak pada 
awalnya berasal dari subjek pajak yang dikenakan pajak karena 
memenuhi syarat-sayarat subjektif dan objektif yang telah 
ditentukan. Dengan demikian, ada keterkaitan antara subjek pajak 
dengan wajib pajak, walaupun keduanya dapat dibedakan secara 
hukum karena keberadaan wajib pajak bermula dari subjek pajak. 

 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP, wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau 
pemotongan pajak tertentu. Kemudian, pengertian badan adalah 
sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi 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 politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya (Pasal 1 angka 2 UU 
KUP). Sementara itu, pada Pasal 1 ayat (1) UU PPh, bahwa yang 
menjadi subjek pajak untuk Pajak Penghasilan adalah: 

1. a. orang pribadi; 
b.  warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 
2. Badan, 
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3. Bentuk usaha tetap. 
 
Kalau pengertian wajib pajak dikaji secara mendalam 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP, 
ternyata wajib pajak hanya untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakan dengan tidak memiliki hak perpajakan. Wajib pajak 
sebagai subjek hukum tidak hanya untuk memiliki kewajiban 
perpajakan, tetapi memiliki pula hak di bidang perpajakan, 
digunakan atau tidak hak tersebut bergantung pada wajib pajak 
yang bersangkutan. Selain itu, pemotong atau pemungut pajak 
termasuk pula dalam pengertian wajib pajak. Pada hakikatnya, 
pemotong atau pemungut pajak yang berada pada orang pribadi 
atau badan yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak 
dari wajib pajak bukan dalam kategori sebagai wajib pajak. Orang 
pribadi atau badan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat objektif 
karena pajak yang dipotong atau dipungut tidak boleh 
dikategorikan sebagai objek pajak, melainkan adalah pajak dari 
wajib pajak yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak. 
Pemotong atau pemungut pajak adalah tepat kalau dimasukkan 
dalam kategori sebagai petugas pajak bukan merupakan wajib 
pajak. 

 
Pengertian wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 angka 1 UU KUP harus diubah dengan menampakkan 
pencerminan sebagai pendukung kewajiban dan hak di bidang 
perpajakan karena telah memenuhi syarat-syarat objektif dan 
subjektif sebagaimana dikenal dalam hukum pajak. Wajib pajak 
tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan haknya sebagai salah 
satu unsur untuk memperoleh perlindungan hukum. Hak yang 
dimiliki oleh wajib pajak merupakan sarana hukum untuk 
mendapatkan perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan 
pejabat pajak dalam upaya untuk menegakkan hukum pajak (Saidi, 
2007: 67-69). 
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2. Kewajiban Wajib Pajak 
 

Telah ditegaskan bahwa wajib pajak merupakan subjek 
hukum dalam konteks hukum pajak karena telah memenuhi 
syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif untuk dikenakan 
pajak. Sebagai subjek hukum, wajib pajak diwajibkan untuk 
memenuhi kewajiban yang tersebar dalam Undang-Undang Pajak 
yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat formal. Apabila 
kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak tidak dilaksanakan, 
dapat dikenakan sanksi hukum, yang meliputi sanksi administrasi 
berupa bunga, denda, atau kenaikan serta sanksi pidana yang 
terdapat dalam Undang-Undang Pajak. 

 
Kewajiban wajib pajak yang harus dilaksnakan sebagaimana 

yang ditentukan, antara lain sebagai berikut. 
1. Wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya 
diberikan nomor pokok wajib pajak. Fungsi nomor pokok 
wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 
atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, kepada setiap 
wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. 
Selain itu, nomor pokok wajib pajak juga dipergunakan 
untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 
dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal 
berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak 
diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang 
dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan 
diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak 
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

2. Wajib pajak wajib melaporkan usahanya pada Kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan 
kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai 
pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan keputusan 
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pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsi pengukuhan 
pengusaha kena pajak, selain digunakan untuk identitas 
pengusaha kena pajak yang sebenarnya, juga berguna 
identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya, juga 
berguna untuk melaksanakan kewajiban dan hak di bidang 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. 
Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai 
pengusaha kena pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya 
untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dikenakan 
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Wajib pajak wajib mengambil sendiri surat pemberitahuan 
di tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat pajak yang 
mudah dijangkau oleh wajib pajak. Hal ini dimaksud agar 
wajib pajak tidak memperoleh kesulitan untuk 
mendapatkan surat pemberitahuan dalam menunaikan 
kewajibannya. 

4. Wajib pajak wajib mengisi dengan jelas, benar, dan lengkap 
serta ditandatangani sendiri surat pemberitahuan, 
kemudian mengembalikan ke Kantor Direktorat Jenderal 
pajak, dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Misalnya, 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk 
menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pada 
prinsipnya, setiap wajib pajak untuk Pajak Penghasilan 
diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan 
pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat 
menetapkan wajib pajak untuk Pajak Penghasilan yang 
dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat 
pemberitahuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang 
menerima atau memperoleh penghasilan di bawah 
penghasilan tidak kena pajak karena kepentingan tertentu 
diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak.  

5. Membuat faktur pajak merupakan kewajiban pengusaha 
kena pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak 
yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan 
penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena 
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pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena 
pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan 
pengusaha kena pajak dimaksudkan untuk melindungi 
pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. 
Oleh karena itu, terhadapnya dikenakan sanksi berupa 
denda administrasi. Demikian pula terhadap pengusaha 
kena pajak yang wajib membuat faktur pajak, tetapi tidak 
dilaksanakan, tidak selengkapnya mengisi faktur pajak atau 
membuat faktur pajak tetapi tidak tepat pada waktunya, 
dikenakan pula sanksi berupa denda administrasi.  

6. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar atau menyetor 
pajak di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
Utang pajak mutlak harus dibayar atau disetor pada kas 
negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik 
negara dan atau bank badan usaha milik daerah atau 
tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 

7. Pajak yang terutama wajib dibayar lunas oleh wajib pajak 
dengan tidak menggantungkan pada adanya surat 
ketetapan pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak 
menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang 
tanpa diterbitkan surat ketetapan pajak sebagai 
perwujudan self assessment system yang dianut dalam 
Undang-Undang Pajak (UU PPh, UU PPN, dan UU BPHTB). 

8. Wajib pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan 
dan/atau memperlihatkan pembukuan atau pencatatan-
pencatatan maupun data yang diperlukan oleh pemeriksa 
pajak. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan 
yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data 
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. 
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9. Wajib pajak wajib memberi kesempatan kepada pemeriksa 
pajak untuk melakukan pemeriksaan untuk memasuki 
tempat atau ruangan yang dianggap perlu. 

10. Wajib pajak berkewajiban untuk menunjuk wakil bagi wajib 
pajak badan yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan 
kewajiban perpajakan. Penunjukan ini tidak memerlukan 
surat kuasa khusus karena secara tegas telah ditentukan 
dalam UU KUP. 

11. Wajib pajak wajib menunjuk kuasa hukum untuk mewakili 
wajib pajak di luar maupun di dalam lembaga peradilan 
pajak, baik lembaga keberatan, pengadilan pajak, dan 
Mahkamah Agung. Penunjukan kuasa hukum wajib 
dilengkapi dengan surat kuasa khusus karena tanpa surat 
kuasa khusus tersebut, dianggap tidak sah secara hukum. 

    
Kewajiban wajib pajak sebagaimana dimaksud di atas tidak 

bersifat final yang berarti setiap saat dan waktu dapat berubah. Hal 
ini dimaksudkan agar kewajiban wajib pajak dapat mengalami 
perubahan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum pajak. 

 
3. Hak Wajib Pajak 

 
Rochmat Soemitro (1986a: 91) mengatakan bahwa 

berdampingan dengan kewajiban adalah hak. Wajib pajak 
mempunyai hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi 
pajak. Hak-hak wajib pajak dapat digunakan atau dimanfaatkan 
pada saat-saat tertentu. Jika hak-haknya dilanggar oleh pihak 
administrasi pajak, wajib pajak dapat mengajukan masalah ini ke 
hadapan pejabat atasan orang yang melanggar haknya, atau bila 
perlu, mengajukannya ke hadapan peradilan administrasi 
(sekarang lembaga peradilan pajak). 

 
Hak wajib pajak tidak berbeda dengan kewajibannya karena 

hak wajib pajak diatur bukan hanya dalam satu Undang-Undang 
Pajak, melainkan tersebar dalam berbagai Undang-Undang Pajak. 
Undang-Undang Pajak yang mengatur tentang hak wajib pajak 
merupakan Undang-Undang Pajak dalam kategori sebagai bagian 
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dari hukum pajak formal. Adapun hak wajib pajak sebagaimana 
yang tersebar dalam Undang-Undang Pajak, antara lain sebagai 
berikut: 

1. Memperoleh nomor pokok wajib pajak atau keputusan 
pengukuhan pengusaha kena pajak pada saat setelah 
melaporkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat 
pemberitahuan kepada pejabat pajak. 
Jika permohonan itu dikabulkan, wajib pajak diberi 
kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu 
penyampaian surat pemberitahuan. 

3. Menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan.  
Surat pemberitahuan yang dimaksudkan oleh wajib pajak 
dan dianggap telah lengkap, wajib pajak diberi tanda bukti 
penerimaan dari pejabat yang ditunjuk. 

4. Melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuannya 
yang telah dimasukkan. 
Jangka waktu untuk melakukan pembetulan surat 
pemberitahuan adalah dua tahun sesudah berakhirnya 
masa pajak, bagian tahun pajak, dengan syarat bahwa 
pejabat belum melakukan tindakan pemeriksaan. 

5. Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. 
Jika permohonan itu dikabulkan, wajib pajak diberi 
kesempatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak termasuk kekurangan pembayaran, paling lama dua 
belas bulan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan 
keputusan pejabat pajak. 

6. Menerima tanda bukti setoran pajak sebagai bukti bahwa 
wajib pajak telah membayar lunas pajak yang terutang. 

7. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian 
ditetapkannya surat keputusan pengembalian kelebihan 
pajak. 

8. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah 
hitung yang terdapat dalam surat ketetapan pajak dalam 
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Atas permohonan tersebut, pejabat pajak dalam jangka 
waktu dua belas bulan sejak tanggal permohonan diterima 
harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan. 
Jika batas memberi keputusan asas permohonan 
pembetulan. Jika batas waktu tersebut terlampaui, pejabat 
pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan 
pembetulan yang diajukan dianggap diterima; 

9. Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan 
sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. 

10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 
memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

11. Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian 
terbitnya surat keputusan atau surat keberatannya. 
Keberatan wajib pajak mutlak ada surat keputusan 
keberatan yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk 
memberi kepastian hukum berupa diterima atau ditolak 
keberatan tersebut. 

12. Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan 
keberatan pada Pengadilan Pajak. 
Jika surat keputusan keberatan itu memuat materi yang 
merugikan wajib pajak, surat keputusan keberatan itu 
dapat diajukan banding pada Pengadilan Pajak untuk 
memohon keadilan mengenai sengketanya. 

13. Mengajukan gugatan terhadap tindakan pejabat pajak 
seperti menerbitkan surat tagihan pajak, dan lain-lain pada 
Pengadilan Pajak untuk memohon keadilan atas 
kesewenang-wenangan dalam menjalankan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

14. Menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dalam persidangan, 
baik di Lembaga Keberatan, Pengadilan Pajak, maupun 
Mahkamah Agung. 

 
Hak-hak wajib pajak sebagaimana tersebut di atas tidak 

secara limitatif diatur dalam satu ketentuan tertentu, melainkan 
tersebar dalam Undang-Undang Pajak yang memuat ketentuan 
yang bersifat formal. Hak-hak wajib pajak tidak boleh diabaikan 
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atau dikesampingkan untuk tidak dikabulkan pejabat pajak yang 
telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas tidak 
dipenuhinya hak-hak wajib pajak, boleh dipersoalkan di hadapan 
hukum (Saidi, 2007: 85-87). 

 
 
J. Penanggung Pajak 

 
Dalam hukum pajak dikenal istilah penanggung pajak, selain 

wajib pajak maupun pemotong atau pemungut pajak. Penanggung 
pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab 
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 
memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Sebenarnya penanggung pajak 
bukan merupakan wajib pajak, melainkan hanya menggantikan 
kedudukan wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang 
dari wajib pajak. Sekalipun terjadi pergantian kedudukan dari wajib 
pajak kepada penanggung pajak, secara materil tanggung jawab 
pelunasan jumlah pajak yang terutang tetap berada dalam 
tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan. 

 
Wajib pajak sebagai subjek hukum memiliki kewajiban dan 

hak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum 
pajak. Kadangkala wajib pajak tidak mampu melaksanakan 
kewajiban dan haknya sehingga dapat diwakilkan kepada pihak lain 
sebagai penanggung pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus 
untuk melakukan perbuatan hukum. Wajib pajak yang boleh 
diwakili oleh penanggung pajak adalah wajib pajak berada dalam 
kedudukan sebagai: 

1. Anak yang belum dewasa dan belum menikah diwakili oleh 
walinya; 

2. Orang yang tidak sehat (gila atau pemabuk) berada dalam 
pengampuan diwakili oleh pengampunya; 

3. Orang yang berada dalam kuratele diwakili oleh kuratornya; 
4. Badan diwakili oleh direksi atau pengurusnya, termasuk 

dalam pengertian pengurus adalah orang yang secara nyata 
memiliki wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan 
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atau mengambil keputusan dalam menjalankan 
perusahaan; 

5. Badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran 
atau likuidasi, oleh kurator atau likuidator, atau orang atau 
badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan; 

6. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli 
warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta 
peninggalannya. 
 
Pada hakikatnya, penanggung pajak bukan merupakan 

wajib pajak, berarti yang memiliki utang pajak adalah wajib pajak 
bukan penanggung pajak. Keterlibatan penanggung pajak untuk 
membayar lunas utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak hanya 
sekadar tanggung jawab. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan dalam 
UU PPDSP yang menjadi sasaran penagihan secara paksa hanya 
penanggung pajak, sedangkan wajib pajak terlepas dari jangkauan 
hukum. Seyogianya ketentuan-ketentuan dalam UU PPDSP agar 
mencantumkan kata “wajib pajak atau penanggung pajak” dalam 
tiap ketentuannya. Bagaimana halnya kalau wajib pajak tidak 
memiliki penanggung pajak, sedangkan ketentuan dalam UU 
PPDSP hanya menggunakan kata “penanggung pajak”. Berarti 
ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang hanya di atas 
kertas dan tidak dapat diterapkan (Saidi, 2007: 88-89). 

 
 

K. Utang Pajak 
 
Pada hakikatnya, istilah utang pajak tidak berbeda dengan 

pajak yang terutang sebagai suatu kewajiban yang wajib dibayar 
lunas oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Kedua 
istilah tersebut dapat dilihat dalam berbagai literatur yang terkait 
dengan hukum pajak. Di samping itu, ditemukan pula pada 
penggunaannya yang berbeda dalam Undang-Undang Pajak, 
khususnya pada UU KUP dan UU PPDSP. 

 
Istilah utang pajak digunakan dalam UU PPDSP dengan 

pengertian bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus 
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dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau 
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat 
sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Sementara itu, istilah pajak yang terutang digunakan 
dalam UU KUP dengan pengertian bahwa pajak yang terutang 
adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa 
pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 
Kedua pengertian mengenai utang pajak tersebut memiliki 

perbedaan secara prinsipil. Akan tetapi, perbedaannya tidak 
merupakan suatu perluasan pengertian utang pajak, melainkan 
hanya ketidaksesuaian antara UU KUP dengan UU PPDSP. Kalau 
terjadi semacam ini, dalam penerapannya digunakan asas hukum 
yang mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan 
yang umum (lex specialis derogate legi generalis). 

 
Penggunaan asas hukum tersebut wajib dimaklumi bahwa 

UU KUP merupakan suatu “ketentuan-ketentuan umum” yang 
menjadi dasar bagi Undang-Undang Pajak lainnya, termasuk UU 
PPDSP sebagai “ketentuan-ketentuan khusus” mengenai 
penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa. Asas hukum ini 
perlu dikembangkan untuk memberi pemahaman bagi wajib pajak 
maupun pejabat pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 
terkait dengan penagihan pajak sebagai bagian dari penegakan 
hukum pajak. Hakikat yang terkandung dalam UU KUP memuat 
ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tentang penagihan 
pajak, sedangkan PPDSP memuat ketentuan-ketentuan khusus 
tentang penagihan pajak yang terkait dengan surat paksa. 

 
Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian 

utang pajak dengan pajak yang terutang, disarankan yang paling 
tepat digunakan adalah pengertian utang pajak yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 8 UU PPDSP. Pertimbangannya adalah lebih luas 
cakupannya dibandingkan dengan pengertian utang pajak 
sebagaimana dimaksud dalam UU KUP karena memasukkan sanksi 
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai bagian 
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dari utang pajak, berarti tidak hanya pajak yang kurang terbayar 
melainkan termasuk pula sanksi administrasi itu sendiri. Utang 
pajak dengan pajak yang terutang dapat disinkronisasikan menjadi 
satu kesatuan dalam suatu pengertian yang mengandung substansi 
hukum yang sangat luas jangkauannya agar tidak membingungkan 
wajib pajak dalam pelaksanaannya (Saidi, 2007: 153-154). 

 
Dalam keterkaitan ini, menurut R. Santoso Brotodihardjo 

(1995: 109), sifat utang pajak pelunasannya dapat dipaksakan 
secara langsung dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum 
pajak. Misalnya, penyitaan yang disusul dengan penjualan barang-
barang itu di muka umum, bahkan paksaan badan yang dinamakan 
penyanderaan (gijzeling) memang sangat diperlukan, yaitu 
meratakan beban sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh 
masyarakat. Jadi, dengan cara memaksa negara memikulkan 
kewajiban kepada wajib pajak untuk menyerahkan sebagian 
kekayaannya. Dengan demikian, timbullah suatu kewajiban yang 
konkret untuk melaksanakan suatu prestasi kepada negara. Lain 
perkataan, kini timbullah suatu perikatan yang berdasarkan 
undang-undang (Saidi, 2007: 155).   

 
1. Timbulnya Utang Pajak 

     
Mengenai timbulnya utang pajak terdapat perbedaan 

pendapat atau persepsi di kalangan ahli hukum pajak karena sudut 
pandang yang dijadikan sebagai pokok bahasan yang berbeda pula. 
Perbedaan itu sebagai wacana terbaik dalam perkembangan 
hukum pajak di masa kini maupun di masa mendatang. Perbedaan 
pendapat atau persepsi mengenai timbulnya utang pajak 
dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum pajak yang berada 
pada tataran doktrin di kalangan ahli hukum pajak sepanjang 
pendapat tersebut diterima sebagai suatu perkembangan positif  
di bidang perpajakan. 

 
Lebih lanjut, dikatakan oleh R. Santoso Brotodihardjo 

(1995: 113) bahwa timbulnya utang pajak tidaklah selalu 
dinyatakan dengan jelas di dalam undang-undangnya, pada saat 
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manakah terjadi suatu utang pajak, melainkan dicurahkannyalah 
semua perhatian kepada timbulnya keharusan untuk 
membayarnya. Demikian itu adalah karena dalam praktik sehari-
hari, saat yang disebut ini jauh lebih penting. Begitu pula yang 
dikatakan oleh Rochmat Soemitro (1988: 1-2) bahwa utang pajak 
adalah utang yang timbulnya secara khusus, karena negara 
(kreditor) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang 
akan dijadikan debiturnya. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul 
karena undang-undang. 

 
Kapan timbulnya utang pajak merupakan kajian dari hukum 

pajak untuk menentukannya, tetapi dalam hal ini terdapat dua 
teori yang membicarakannya, yakni teori materil dan teori formil. 
Kedua teori ini sangat memperoleh perhatian di kalangan ahli 
hukum pajak untuk dikaji berdasarkan hukum pajak sehingga boleh 
menunjang pengembangan hukum pajak di masa kini dan 
mendatang. Teori materil dan teori formil mempersoalkan 
bagaimana cara timbulnya utang pajak, apakah karena bunyi 
Undang-Undang Pajak atau karena tindakan pejabat pajak (Saidi, 
2007: 156). 

 
a. Teori Materil 
 

Adriani (dalam R. Santoso Brotodihardjo, 1995: 114) 
sebagai pelopor dari Teori Materil mengatakan bahwa utang pajak 
timbul karena telah memenuhi syarat tatbestand yang terdiri dari 
keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan 
tertentu sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak 
untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberadaan surat 
ketetapan pajak hanya sekadar untuk melakukan penagihan pajak 
dan tidak menimbulkan utang pajak. 

 
Surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak 

bukan yang menimbulkan utang pajak, melainkan hanya karena 
memenuhi syarat tatbestand yang terdapat dalam Undang-Undang 
Pajak. Sekalipun utang pajak timbul bukan karena surat ketetapan 
pajak, surat ketetapan pajak tetap memiliki fungsi menurut teori 
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ini. Berdasarkan Teori Materil, surat ketetapan pajak memiliki 
fungsi, yaitu: 

1) Dasar penagihan pajak, dan 
2) Menentukan jumlah utang pajak. 

 
Dalam kaitan ini, Rochmat Soemitro (1988: 3) 

mengemukakan bahwa kalau kita menganalisis lebih lanjut, Teori 
Materil itu mengelompokkan bahwa utang pajak timbul karena 
Undang-Undang Pajak sendiri. Utang pajak menurut dasar itu 
timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh 
Undang-Undang Pajak (Pajak Penghasilan pada akhir tahun), 
sekalipun dipenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat 
objektif. Arti “dengan sendirinya” yaitu untuk timbulnya utang 
pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan hukum 
dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 
Undang-Undang Pajak telah terpenuhi. Utang pajak terhadap pajak 
langsung lazimnya timbul secara periodik pada saat yang berlainan. 
Kelemahan Teori Materil ini adalah pada saat utang pajak itu 
timbul, tidak diketahui dengan pasti, atau belum diketahui dengan 
pasti berapa besarnya utang pajak karena kebanyakan wajib pajak 
tidak memahami dan menguasai ketentuan Undang-Undang Pajak 
sehingga kurang mampu menerapkannya. 

 
Kalau dikaji Teori Materil secara mendalam pendapat ke 

dalam Undang-Undang Pajak, terkait dengan Pasal 12 ayat (1) UU 
KUP. Menurut ketentuan ini, setiap wajib pajak wajib membayar 
pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan 
pada adanya surat ketetapan pajak. Kemudian, dalam 
penjelasannya dikatakan bahwa pada prinsipnya pajak yang 
terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan 
pajak, namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat 
terutangnya pajak tersebut adalah: 

a. Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong 
oleh pihak ketiga, 

b. Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang 
dipotong oleh pemberi kerja atau yang dipungut oleh pihak 
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lain atau kegiatan usaha, atau oleh pengusaha kena pajak 
atau pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, 

c. Pada akhir tahun pajak, untuk Pajak Penghasilan. 
 

Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, ataupun yang 
harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah tiba saat atau masa 
pelunasan pembayaran, oleh wajib pajak wajib disetor ke kas 
negara melalui kantor pos dan atau Bank Badan Usaha Milik 
Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat 
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
Sebenarnya pejabat pajak tidak berkewajiban menerbitkan surat 
ketetapan pajak atau semua surat pemberitahuan yang 
disampaikan oleh wajib pajak. Terbitnya suatu surat ketetapan 
pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan 
oleh ketidakberesan dalam pengisian surat pemberitahuan atau 
karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib 
pajak. 

 
Saat timbulnya utang Pajak Penghasilan, yakni pada saat 

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dikenakan 
pajak. Untuk kepentingan administrasi perpajakan, saat 
terutangnya pajak penghasilan adalah: 

1. Pada suatu saat, 
2. Pada akhir masa, dan 
3. Pada akhir tahun. 

 
Wajib pajak yang bersangkutan wajib membayar lunas 

utang pajaknya sebelum pejabat pajak melakukan penagihan 
pajak. Kemudian, saat timbulnya utang Pajak Pertambahan Nilai, 
yakni pada saat pengusaha kena pajak melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan yang dapat dikenakan pajak, seperti:  

a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, 
b. Impor barang kena pajak, 
c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, 
d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar 

daerah pabean di dalam daerah pabean, 
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e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean  
di dalam daerah pabean, 

f. Ekspor barang kena pajak. 
 

Mengenai saat timbulnya utang Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, yakni pada saat penyerahan barang kena pajak 
yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha 
kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong 
barang mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau 
pekerjaannya. Atau siapa pun yang melakukan impor barang kena 
pajak yang tergolong barang mewah, baik dilakukan secara terus-
menerus maupun hanya sekali saja. 

 
Juga Teori Materil dianut pula pada Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) 
UU BPHTB bahwa “wajib pajak wajib membayar pajak yang 
terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan 
pajak”. Oleh karena itu, saat timbulnya utang Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan untuk: 

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 
akta, 

b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta, 

c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 
akta, 

d. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan 
mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan, 

e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 
adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, 

f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak 
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, 

g. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan lelang, 
h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
i. Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan 

mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan, 
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j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 
pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan 
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, 

k. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak 
tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat 
keputusan pemberian hak, 

l. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta, 

m. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta, 

n. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta, 

o. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 
akta. 

 
Demikian pula halnya terhadap pajak daerah yang 

menganut Teori Materil sebagaimana yang tersirat dalam 
ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PDRD bahwa pajak ……………………… 
dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) 
UU PDRD menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak 
melibatkan pejabat pajak untuk menentukannya. Sebenarnya 
timbulnya utang pajak daerah karena UU PDRD yang 
menentukannya, bukan perbuatan hukum dari pejabat pajak. 

 
Secara tegas dikatakan bahwa Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Daerah 
menganut Teori Materil tentang timbulnya utang pajak. Berarti 
dalam hukum pajak, telah dikurangi keterlibatan pejabat pajak 
untuk menentukan utang pajak, baik Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Daerah. 
Sekalipun telah berkurang keterlibatannya, tidak berarti bahwa 
pejabat pajak tidak berperan dalam penegakan hukum pajak dan 
memberi perlindungan hukum kepada wajib pajak. 

 



Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia….(Abdul Kadir) 115

Bagaimana halnya terhadap Undang-Undang Pajak yang 
tidak secara tegas mengatur ketentuan yang sama halnya dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP, Pasal 10 
ayat (1) BPHTB, dan Pasal 7 ayat (1) UU PDRD dapat 
dikelompokkan sebagai yang menganut Teori Materil, misalnya UU 
BM, UU KPB, dan UU CK. Berdasarkan kajian hukum pajak, UU BM, 
UU KPB dan UU CK menganut pula Teori Materil tentang timbulnya 
utang pajak. Artinya, Teori Materil tentang timbulnya utang pajak 
dianut pula oleh Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. 

 
Sebenarnya Teori Materil tentang timbulnya utang pajak 

memberi keringanan tugas pejabat pajak dalam melakukan 
pengawasan terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan 
menjalankan hak-haknya sebagaimana yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Pejabat pajak, 
berdasarkan Teori Materil tentang timbulnya utang pajak, hanya 
bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib 
pajak. Tatkala dalam melakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 
ketidakpatuhan wajib pajak, pejabat pajak berwenang 
menjatuhkan sanksi administrasi berupa bunga, dengan atau 
kenaikan atas jumlah pajak yang terutang (Saidi, 2007: 156-161). 

 
b. Teori Formil 

 
Teori Formil tentang timbulnya utang pajak merupakan 

kebalikan dari Teori Materil. Teori Formil dipelopori oleh Mr. 
Steinmetz (dalam Brotodihardjo, 1995: 114) yang mengatakan 
bahwa timbulnya utang pajak bukan Karena Undang-Undang Pajak. 
Walaupun telah dipenuhi tatbestand, karena pejabat pajak belum 
menerbitkan surat ketetapan pajak, belum timbul utang pajak. 
Sebenarnya menurut Teori Formil, utang pajak timbul karena 
perbuatan hukum dari pejabat pajak yang menerbitkan surat 
ketetapan pajak terhadap wajib pajak. Berdasarkan teori formil 
tentang timbulnya utang pajak, surat ketetapan pajak memiliki 
fungsi yang diantaranya: 

a. Menimbulkan utang pajak, 
b. Dasar penagihan pajak, 
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c. Menentukan jumlah pajak yang terutang. 
 

Terkait dengan Teori Formil, menurut Rochmat Soemitro 
(1988: 3), utang pajak timbul karena Undang-Undang Pajak pada 
saat pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi, selama 
belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, 
walaupun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta 
waktu telah terpenuhi. Keuntungan Teori Formil adalah pada saat 
utang pajak timbul karena yang menentukan besarnya pajak itu 
adalah pejabat pajak yang menguasai ketentuan-ketentuan 
Undang-Undang Pajak. Kelemahan Teori Formil ini ialah bahwa 
besar sekali kemungkinannya utang pajak ditetapkan tidak sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya dan bahwa Teori Formil ini tidak 
dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak tidak 
langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak. 

 
Teori Formil tentang timbulnya utang pajak hanya 

diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB, bahwa 
“tahun pajak yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun 
takwim”, sedangkan “saat yang menentukan utang pajak adalah 
menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari”. Kemudian, 
dalam penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB, 
ditentukan bahwa “jangka waktu 1 (satu) tahun takwim adalah dari 
1 Januari sampai dengan 31 Desember” dan “karena tahun pajak 
dimulai pada tanggal 1 Januari, keadaan objek pajak pada tanggal 
tersebut merupakan yang menentukan pajak yang terutang”. 
Sebagai contoh, adalah: 

a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2005 berupa tanah dan 
bangunan, pada tanggal 10 Januari 2005 bangunannya 
terbakar maka pajak yang terutang tetap berdasarkan 
keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2005, yaitu 
keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar, 

b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2005 berupa sebidang 
tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 Januari 
2005 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut 
telah berdiri suatu bangunan, pajak yang terutang untuk 
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tahun 2005 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan 
pada tanggal 1 Januari 2005. Sementara itu, bangunannya 
baru dikenakan pajak pada tahun 2006. 

 
Kemudian, pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU PBB 

ditegaskan “pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan 
pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
wajib dibayar lunas selambat-lambatnya enam bulat sejak tanggal 
diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak”. 
Keterlibatan pejabat pajak dalam menentukan utang Pajak Bumi 
dan Bangunan, menunjukkan suatu kepastian hukum bahwa Pajak 
Bumi dan Bangunan menganut Teori Formil. Sementara itu, 
substansi hukum yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat 
(2) UU PBB hanya sekadar untuk menentukan tahun pajak dan saat 
timbulnya utang Pajak Bumi dan Bangunan (Saidi, 2007: 162-163). 

 
2. Berakhirnya Utang Pajak 

 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa timbulnya utang 

pajak bukan hanya telah dipenuhinya tatbestand, tetapi juga 
karena perbuatan hukum pejabat pajak. Perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh pejabat pajak tersebut adalah menerbitkan surat 
ketetapan pajak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 
Pajak. Demikian pula halnya bagi berakhirnya utang pajak karena 
berbagai sarana hukum yang tersedia dalam Undang-Undang 
Pajak. UU KUP maupun Undang-Undang Pajak lainnya menetapkan 
berbagai cara dilakukan untuk mengakhiri utang pajak, misalnya 
pembayaran, pembayaran dengan cara lain, kompensasi, 
peniadaan, pembebasan, dan kadaluwarsa. 
 
a. Pembayaran 
 

Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang 
yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa 
hukumnya merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya 
utang pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh Rochmat Soemitro 
(1988: 45), yang diwajibkan membayar utang pajak adalah wajib 
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pajak, yakni subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk 
membayar pajak. Akan tetapi, pembayaran pajak dapat pula 
dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan 
ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas nama wajib 
pajak (bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus 
dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak/tidak 
merugikan wajib pajak) dengan maksud untuk membebaskan wajib 
pajak dari perikatan pajak. 

 
Pembayaran adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya untuk 
mengakhiri utang pajaknya dengan cara membayar dalam bentuk 
sejumlah uang ke kas negara. Dalam hubungan ini R. Santoso 
Brotodihardjo (1995: 125) mengemukakan bahwa dalam hubungan 
dengan hukum pajak yang dimaksud ialah pembayaran dengan 
mata uang, bahkan lebih tegas lagi, dengan mata uang dari negara 
yang memungut pajak ini, jadi untuk negara kita dengan rupiah 
karena jumlah uang pajak ditentukan dalam mata uang rupiah 
pula. Jadi, jika ada uang pajak dibayar dengan uang asing (seperti 
halnya di Nederland dibayar kepada pejabat pajak Indonesia 
dengan uang gulden), ini harus ditafsirkan bahwa pejabat pajak 
telah berkenan mengizinkan demikian. Perlu ditekankan bahwa 
pembayaran untuk melunasi utang pajak ini harus dilakukan di kas  
negara dan tidak boleh pada pejabat pajak, termasuk petugas 
pajak lainnya. 

 
UU KUP secara tegas mengatur bahwa pajak dapat dibayar 

lunas melalui pos wesel dan jika hal ini dilakukan, menurut 
Rochmat Soemitro (1988: 44-45), wajib diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Pos wesel wajib dialamatkan kepada Kepala Kantor Kas 
Negara, 

2. Dalam pos wesel wajib dengan jelas disebut nama, alamat, 
dan nomor pokok wajib pajak, jenis dan tahun pajak, 
besarnya pembayaran pajak. 

 



Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia….(Abdul Kadir) 119

Pembayaran pajak melalui pos wesel yang dialamatkan 
kepada pejabat pajak adalah tidak benar karena pejabat pajak 
dilarang dan tidak berhak menerima pembayaran pajak dalam 
bentuk apa pun. Lebih lanjut dikatakan oleh Rochmat Soemitro 
(1988: 45-46), bahwa pembayaran lazimnya dilakukan oleh debitur 
(wajib pajak yang bersangkutan). Dalam pajak langsung, dilakukan 
oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada surat ketetapan 
pajak. Utang pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai, 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Bea Masuk dan 
Cukai pembayarannya wajib dilakukan oleh wajib pajak yang 
ditentukan oleh Undang-Undang Pajak (tanpa diketahui siapa 
namanya) seperti pengguna dokumen dan pengusaha kena pajak 
yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau pemberi jasa 
kena pajak, yang selanjutnya diberi hak oleh Undang-Undang Pajak 
untuk melimpahkan pajak (yang telah dibayar itu) kepada pihak 
ketiga (pembeli atau konsumen). Jadi, dalam pajak tidak langsung, 
pembayaran pajak harus diartikan lebih lanjut, yaitu siapa yang 
bertanggung jawab atas pembayarannya (artinya dikenakan denda 
apabila pajak tidak dibayar) dan siapa yang akhirnya harus 
memikul beban pajak. Jadi, dalam pajak tidak langsung, orang yang 
membayar pajak/yang menanggung pembayarannya, dan orang 
yang memikul pajaknya, terdapat pada dua orang yang berlainan. 
Sementara itu, dalam pajak langsung, baik yang membayar/ 
menanggung pajak dan orang yang memikul beban, ada pada satu 
orang yang sama (Saidi, 2007: 165-166). 

 
b. Pembayaran dengan cara lain 

 
Pelunasan pajak tidak selalu dilakukan dengan cara 

membayar dalam bentuk uang, tetapi Undang-Undang Pajak 
memperkenankan pembayaran dengan cara lain. Dalam arti, 
pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak bukan dalam bentuk 
uang melainkan dengan cara suatu perbuatan hukum yang 
diperkenankan dalam hukum pajak. Dengan demikian, 
pembayaran dengan cara lain (tidak menggunakan uang sebagai 
alat bayar) tidak merupakan suatu pelanggaran hukum karena 
diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak. 
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Sebagaimana dikatakan oleh Rochmat Soemitro (1988: 58), 
pembayaran pajak dalam bentuk natura pada masa kini tidak lazim 
lagi. Pembayaran pajak tidak selalu dilakukan dengan membayar 
sejumlah uang ke kas negara. Ada cara pembayaran lain, seperti 
terdapat pada UU BM. Dalam UU BM, pajak tidak dibayar dengan 
sejumlah uang, melainkan dengan menggunakan kertas materi 
atau materai tempel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
UU BM. Ketentuan dalam UU BM menentukan bagaimana caranya 
menggunakan kertas materai atau materai tempel itu setelah 
dipakai tidak lagi dapat dipakai untuk kedua kalinya. 

 
Rochmat Soemitro (1988: 59) mengatakan bahwa cara lain 

lagi ialah “nazegeling” atau “pemeteraian kembali”, untuk 
dokumen/tanda yang ternyata besarnya tidak atau kurang dibayar 
dengan menunjukkan dokumen itu kepada pegawai kantor pos 
untuk dibubuhi materai, yang kemudian dicap dengan stempel 
kantor pos. pada pemeteraian kembali itu, denda yang terutang 
untuk pelanggaran itu harus sekalian dibayar, kalau tidak pegawai 
kantor pos tidak akan melakukan “nazegeling” tersebut. 

 
c. Kompensasi 
 

Hukum pajak mengenal pula cara lain untuk berakhirnya 
utang pajak dalam bentuk kompensasi, yang dilakukan oleh wajib 
pajak dengan pejabat pajak selaku penagih pajak. Kelebihan 
pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti 
perubahan Undang-Undang Pajak, kekeliruan pembayaran, adanya 
pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, 
kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan 
dapat dikreditkan. Setelah wajib pajak memperhitungkan kredit 
pajak dengan uang pajak yang timbul, ternyata terdapat kelebihan 
pembayaran pajak yang dapat dikompensasi dengan utang pajak 
yang timbul di masa mendatang. 

 
Kredit pajak dalam UU PPh terjadi karena kelebihan 

pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak. 
Kredit Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh 
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wajib pajak yang ditambah dengan pokok pajak yang terutang 
dalam surat tagihan pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun 
berjalan tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pajak yang 
dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan 
yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dikurangkan dari 
pajak yang terutang. Kredit pajak yang terjadi pada Pajak 
Penghasilan yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang 
timbul dari Pajak Penghasilan adalah: 

a. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, 
b. Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha, 
c. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, 

royalti, sewa, dan imbalan lainnya; 
d. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri; 
e. Pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber  

di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar 
negeri selain bentuk usaha tetap. 
 
Kemudian, kredit pajak yang terkait dengan Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah 
pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi 
dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari 
pajak yang terutang. Kredit pajak yang terjadi pada Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
dapat dikompensasi dengan utang pajak, apabila pajak masukan 
lebih besar daripada pajak keluaran dalam suatu masa. Pajak 
masukan adalah pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak 
karena perolehan barang kena pajak dan atau penerima jasa kena 
pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak bewujud dari 
luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari 
luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. 

 
Kompensasi sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak 

wajib diajukan oleh wajib pajak kepada pejabat pajak mengingat 
kompensasi hanya dapat dilakukan kalau terdapat kelebihan 
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pembayaran pajak dengan utang pajak yang timbul pada tahun 
pajak yang berjalan atau pada tahun pajak di masa depan. Utang 
pajak tidak boleh dikompensasikan dengan utang biasa karena 
utang pajak berada dalam konteks hukum publik, sedangkan utang 
biasa berada dalam konteks hukum privat. Sebagai contoh, wajib 
pajak “Ali Baba” memiliki utang Pajak Penghasilan pada tahun 
2005 sebanyak Rp. 750.000.000,00, tetapi sebaliknya memiliki 
tagihan kepada negara sebanyak Rp. 750.000.000,00 karena telah 
menyerahkan barang-barang kepada negara. Dalam hal ini 
kompensasi tidak dilarang karena negara berutang dalam 
kapasitasnya tunduk pada hukum privat, sedangkan wajib pajak 
berutang pada negara tunduk pada hukum pajak sebagai bagian 
hukum publik (Saidi, 2007: 167-169). 

 
d. Peniadaan 

 
Peniadaan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang 

pajak, sebagaimana dikatakan oleh Rochmat Soemitro (1988: 49-
50) bahwa peniadaan sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak 
dikenal dalam hukum pajak. Pajak yang terutang hanya dapat 
ditiadakan karena alasan tertentu, umpamanya karena sawah kena 
musibah bencana alam (banjir, serangan hama, dan sebagainya) 
atau karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan 
utang ini, perikatan pajak menjadi berakhir sehingga wajib pajak 
tidak lagi mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang. 

 
Dalam konteks ini, wajib pajak sangat diharapkan berperan 

serta untuk memohon kepada pejabat pajak agar utang pajak yang 
dimiliki boleh ditiadakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang 
dapat diterima oleh pejabat pajak. Tatkala permohonan 
dikabulkan, wajib pajak tidak lagi memiliki utang pajak atau hanya 
sebagian yang harus dibayar karena pengurangan tidak secara 
keseluruhan. Peniadaan utang pajak hanya dapat terjadi karena 
berdasarkan permohonan wajib pajak yang dikabulkan oleh 
pejabat pajak dapat berupa sebagai berikut: 
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a. Peniadaan sebagian utang pajak adalah perbuatan hukum 
oleh pejabat pajak untuk melakukan pengurangan atas 
sejumlah utang pajak yang seyogianya dibayar. 

b. Peniadaan secara keseluruhan utang pajak adalah 
perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk meniadakan 
seluruh utang pajak yang seharusnya dibayar. 
 
Tata cara peniadaan utang dan penetapan besarnya 

peniadaan utang pajak akan diatur dengan Peraruran Menteri 
Keuangan. Walaupun pejabat pajak berwenang meniadakan utang 
pajak, tetap berpedoman pada tata cara yang ditentukan oleh 
Menteri Keuangan. Hal ini berarti bahwa pejabat pajak tidak boleh 
melakukan atau mengambil kebijakan lain, selain yang telah 
ditentukan oleh Menteri Keuangan. Peniadaan utang pajak yang 
dilakukan oleh pejabat pajak, seyogianya berdasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan dalam Undang-
Undang Pajak. 

 
Pertimbangan-perrimbangan yang digunakan oleh pejabat 

pajak untuk meniadakan utang Pajak Penghasilan sebagaimana 
ditentukan dalam UU PPh adalah sebagai berikut: 

a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan 
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris. 

b. Wajib pajak menghilang sehingga tidak dapat ditemukan. 
c. Wajib pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi (pailit). 

 
Kemudian, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan 

oleh pejabat pajak untuk meniadakan utang Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana ditentukan dalam UU PBB adalah: 

a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya 
dengan wajib pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu 
lainnya. Kondisi tertentu objek pajak yang ada 
hubungannya dengan wajib pajak, yang dapat berupa: 
1) lahan pertanian yang sangat terbatas; 
2) lahan yang nilai jualnya meningkat sebagai konsekuensi 

perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan 
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serta yang pemanfaatannya belum sesuai dengan 
peruntukkannya, dan; 

3) bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai atau 
dimiliki oleh wajib pajak. 

b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab 
lain yang luar biasa, seperti; 
1) Gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau; 
2) Sebab lain yang luar biasa, misalnya kebakaran, 

kekeringan, wabah penyakit tanaman, dan hama 
tanaman lainnya. 

 
Demikian pula mengenai pertimbangan-pertimbangan yang 

digunakan oleh pejabat pajak untuk meniadakan utang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Pasal 20 
ayat (1) UU BPHTB dan Penjelasannya, adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan 
objek pajak 
Contoh: 
1) Wajib pajak tidak mampu secara ekonomis 

memperoleh hak baru melalui program pemerintah  
di bidang pertanahan; 

2) Wajib pajak orang pribadi menerima hibah dari orang 
pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
satu derajat ke bawah. 

b. Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-
sebab tertentu 
Contoh: 
1) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui 

pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai 
ganti ruginya di bawah nilai jual objek pajak; 

2) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai 
penggantian atas tanah yang dibebaskan oleh 
pemerintah untuk kepentingan umum yang 
memerlukan persyaratan khusus; 

3) Wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan 
moneter yang berdampak luas pada kehidupan 
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perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus 
melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha 
sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. 

c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan 
sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk 
mencari keuntungan. Sebagai contoh, tanah dan atau 
bangunan yang digunakan antara lain, untuk panti asuhan, 
panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang 
tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta, 
dan institusi pelayanan sosial masyarakat. 
 
Dalam hubungan ini, Rochmat Soemitro (1988: 50) 

mengemukakan bahwa peniadaan utang pajak tidak berlaku 
dengan sendirinya atau dianggap berlaku dengan sendirinya, 
melainkan harus ada perbuatan hukum dari pihak negara (pejabat 
pajak) dan ini pun sering harus didasarkan pada permintaan yang 
didasarkan pada permohonan wajib pajak. 

 
e. Pembebasan 

 
Utang pajak dapat pula berakhir karena pembebasan sebab 

pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan 
tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Pembebasan 
hanya diperuntukkan terhadap wajib pajak yang secara nyata 
dikenakan pajak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dalam Undang-Undang Pajak untuk diberikan 
pembebasan. Sekalipun demikian, wajib pajak tetap wajib menaati 
Undang-Undang Pajak yang memberikan pembebasan sehingga 
tidak terjadi pelanggaran hukum yang berakibat dapat dikenakan 
sanksi hukum pajak. 

 
Ketentuan yang mengatur tentang pembebasan yang 

terkait dengan utang pajak terdapat dalam ketentuan UU PPN. 
Ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) UU PPN menegaskan “atas ekspor 
barang kena pajak yang tergolong barang mewah dikenakan pajak 
dengan tarif 0 % (nol persen)”. Sebenarnya berdasarkan ketentuan 
tersebut di atas, berarti pengusaha kena pajak yang melakukan 



Ruang Lingkup Perpajakan…. 126 

ekspor barang kena pajak yang tergolong barang mewah diberikan 
pembebasan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
Tujuan pembebasan dimaksud agar pengusaha kena pajak dapat 
meningkatkan kegiatan ekspornya ke negara lain sehingga hanya 
dikenakan pajak dengan tarif 0 % (nol persen). 

 
Pembebasan utang pajak yang terkait dengan Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak 
melibatkan campur tangan pejabat pajak. Hal ini disebabkan 
karena UU PPN secara tegas mencantumkan dalam ketentuannya 
mengenai pembebasan dengan menggunakan istilah pengenaan 
tarif 0 % (nol persen). Berdasarkan tarif Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut, berarti barang 
kena pajak yang diekspor dibebaskan dari pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

 
f. Kedaluwarsa 

 
Wewenang untuk melakukan penagihan pajak berada pada 

negara yang diwakili oleh pejabat pajak yang mengelola pajak 
negara maupun yang mengelola pajak daerah. Wewenang untuk 
menagih pajak mempunyai jangka waktu tertentu sebagai bentuk 
kepastian hukum yang tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan. 
Apabila wewenang penagihan pajak telah terlampaui jangka waktu 
yang ditentukan, pejabat pajak tersebut tidak lagi berwenang 
melakukan penagihan pajak karena telah kedaluwarsa. Rochmat 
Soemitro (1988: 53) mengatakan kedaluwarsa adalah berakhirnya 
perikatan, baik untuk menagih utang, atau kewajiban untuk 
membayar utang karena lampaunya jangka waktu tertentu, sesuai 
dengan apa yang ditetapkan dan cara-cara yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Pajak. 

 
Oleh karena itu, kedaluwarsa juga merupakan salah satu 

cara untuk berakhirnya utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. 
Utang pajak dikategorikan sebagai kedaluwarsa jika telah lewat 
jangka waktu penagihannya sebagaimana yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Pajak yang bersangkutan, baik dalam UU KUP, UU 
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PBB, UU BPHTB, dan UU PDRD. Dalam arti, kedaluwarsa suatu 
utang pajak boleh berbeda-beda dan boleh pula sama waktunya, 
tergantung dari undang-undang pajaknya. Kalau terdapat 
perbedaan jangka waktu kedaluwarsa suatu penagihan pajak, tidak 
berarti sebagai suatu penyimpangan, melainkan hanya sebagai 
ketentuan khusus terhadap ketentuan umum yang berlaku. 

 
Kedaluwarsaan penagihan Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terikat 
pada jangka waktu yang ditentukan dalam UU KUP Kedaluwarsaan 
penagihan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah adalah sepuluh tahun. Akan tetapi, 
berdasarkan kepentingan negara, jangka waktu tersebut di atas 
boleh berubah menjadi lima tahun. Perubahan jangka waktu dari 
sepuluh tahun kepada lima tahun, wajib ditetapkan dalam UU KUP 
Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi antara jangka waktu 
kedaluwarsa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah dengan Pajak Bumi dan Bangunan, 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Daerah. 
Namun, dengan perkembangan yang ada, kedaluwarsaannya 
adalah lima tahun. Dasar pertimbangan perubahan kedaluwarsaan 
jangka waktu tersebut adalah sebagai berikut: 

“Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, 
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, kedaluwarsa 
setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak 
penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak 
kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar 
tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat 
keputusan keberatan, dan putusan banding”. 
 
Ketentuan ini mencerminkan kepastian hukum bahwa 

jangka waktu kedaluwarsaan utang pajak setelah lampau waktu 
lima tahun. Akan tetapi, terbuka kemungkinan kedaluwarsa 
penagihan pajak dapat melampaui lima tahun, apabila: 

a. Wajib pajak atau penanggung pajak diterbitkan dan 
diberitahukan surat paksa karena tidak melakukan 
pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh 
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tempo pembayaran. Kedaluwarsa penagihan pajak tersebut 
dihitung sejak tanggal diberitahukan surat paksa tersebut. 

b. Wajib pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan 
cara sebagai berikut: 
1) Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak 
diterima oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah. 

2) Mengajukan permohonan pengajuan keberatan. 
Kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal 
surat permohonan wajib pajak diterima oleh pejabat 
pajak yang ditugasi mengelola Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 

3) Melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. 
Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung 
sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak 
tersebut. 

c. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat 
ketetapan pajak kurang bayar tambahan terhadap wajib 
pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan 
Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan 
surat ketetapan pajak tersebut. 

d. Dalam hal wajib pajak dilakukan penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan, kedaluwarsa penagihan dihitung 
sejak tanggal penerbitan surat perintah penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 
 
Kedaluwarsaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang tidak 
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secara tegas ditentukan dalam UU PBB maupun UU BPHTB. Hal ini 
berarti utang pajak yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan 
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikategorikan 
sebagai kedaluwarsa adalah lima tahun. Penentuan jangka waktu 
kedaluwarsa tersebut berpatokan pada UU KUP yang memuat 
ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang wajib diikuti oleh 
Undang-Undang Pajak lainnya. Sebenarnya UU KUP sebagai 
Kaderwet wajib diterapkan dalam UU PBB dan UU BPHTB tatkala 
ketentuan itu tidak diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB. Dengan 
demikian, kedaluwarsaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 
adalah lima tahun dan bahkan boleh melampaui lima tahun. 

 
Berbeda halnya dengan kedaluwarsaan pajak daerah yang 

terutang secara tegas ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU PDRD 
adalah setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak 
saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kedaluwarsaan 
penagihan pajak tersebut tertangguh menurut Pasal 31 ayat (2) UU 
PDRD apabila: 

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau 
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung 

maupun tidak langsung. 
 
Secara tegas dikatakan bahwa kedaluwarsaan penagihan 

pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah adalah lima tahun, 
kecuali bila ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak 
maupun pejabat pajak sehingga boleh melampaui lima tahun. Hal 
ini, berarti bahwa kepastian hukum mengenai kedaluwarsaan 
penagihan pajak adalah kepastian hukum yang bersifat semu. 
Dalam arti, bahwa jangka waktu lima tahun tersebut boleh 
dipermainkan oleh pejabat pajak sehingga pajak yang terutang 
boleh melampaui jangka waktu lima tahun. 
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L. Tarif Pajak 
 

Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam 
pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang 
besarnya harus dicantumkan dalam Undang-Undang Pajak. 
Besarnya tarif dalam Undang-Undang Pajak tidak selalu ditentukan 
secara nilai persentase tetapi bisa dengan nilai nominal (Ilyas dan 
Burton, 2007: 29). 

 
Besarnya utang pajak pada umumnya ditentukan oleh 

kedua komponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar 
pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak (tax base) dan 
tarif yang diterapkan terhadapnya (tax rates). Oleh karena itu 
besarnya pajak dapat ditentukan dengan menggunakan rumus: 

 
T = Tb x Tr 
 
T adalah besarnya utang pajak (tax) 
Tb adalah dasar pengenaan pajak (tax base) 
Tr adalah tarif Pajak (tax rates). 
 
Dengan demikian terhadap suatu objek pajak yang nilai 

dasar pengenaannya sama akan dikenakan utang pajak yang 
berbeda apabila tarif pajaknya berbeda. Atau, suatu objek pajak 
yang nilai dasar pengenaannya berbeda dapat menghasilkan 
jumlah utang pajak yang lama apabila tarif yang diterapkan 
berbeda pula. Dapat dimengerti di sini bahwa tarif mempunyai arti 
yang penting untuk menentukan besarnya pajak. 

 
Ada beberapa macam tarif yang dikenal di dalam pajak. Dari 

macam-macam tarif tersebut, tidak semuanya diterapkan di dalam 
praktik karena akan menimbulkan masalah keadilan. Macam-
macam tarif itu dapat dikemukakan di bawah ini. 
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Mardiasmo (2011: 9-10), membagi tarif pajak kepada 4 
(empat) macam tarif pajak, yaitu: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional, 
2. Tarif Tetap, 
3. Tarif Progresif, dan 
4. Tarif Degresif. 

 
Ad.1. Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun 
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 
proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: 
Untuk menyerahkan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean 
akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh 
persen). 

 
Ad.2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 
tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro 
dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00. 

 
Ad.3. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 
yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-
Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam 
negeri. 

 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5 % 

Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- 15 % 

Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- 25 % 

Di atas Rp. 500.000.000,- 30 % 

 
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif 

dibagi: 
a. Tarif progresif progresif  : kenaikan persentase semakin 

besar. 
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b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap. 
c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin 

kecil. 
 

Ad.4. Tarif Degresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. 
 
Sedangkan Ilyas dan Richard (2007: 29-32), membagi tarif 

pajak kepada 6 (enam) macam, yaitu:  
1. Tarif Progresif (Meningkat), 
2. Tarif Degresif (Menurun), 
3. Tarif Proporsional (Sebanding),  
4. Tarif Tetap, 
5. Tarif Advalorem, dan  
6. Tarif Spesifik. 

 
Ad.1. Tarif Progresif (Meningkat) 

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang 
persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar 
pengenaan pajak juga semakin besar. Contoh Tarif Progresif adalah 
seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan, yaitu sebagai berikut: 

 
a. Untuk wajib pajak orang pribadi  

 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 25.000.000,- 5 % 

Di atas R. 25.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,- 10 % 

Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,- 15 % 

Di atas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 
200.000.000,- 

25 % 

Di atas Rp. 200.000.000,- 35 % 
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b. Untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap 

 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 10 % 

Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,- 15 % 

Di atas Rp. 100.000.000,- 30 % 

 
Dengan Tarif Progresif maka jumlah pajak yang terutang 

menjadi semakin besar sesuai dengan kenaikan tarif dan besarnya 
jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Hal ini dapat 
digambarkan dalam contoh berikut: 

Tuan Budi mempunyai penghasilan sebesar  
Rp. 100.000.000,- maka besarnya pajak yang terutang adalah: 

5 % x Rp. 25.000.000  = Rp.   1.250.000 
10 % x Rp. 25.000.000 = Rp.   2.500.000 
15 % x Rp. 50.000.000 = Rp.   7.500.000 
Jumlah pajak terutang = Rp. 11.250.000 

 
Ad.2. Tarif Degresif (Menurun) 
 

Tarif Degresif adalah tarif pemungutan pajak yang 
persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar 
pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin 
kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi 
bias menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan 
pajaknya juga semakin besar. Tarif ini tidak pernah dipergunakan 
dalam praktik perundang-undangan perpajakan. 

 
Contoh pemakaian Tarif Degresif: 
 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 10.000.000,- 30 % 

Di atas Rp. 10.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,- 25 % 

Di atas Rp. 50.000.000,- 15 % 
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Jika Tuan Ali mempunyai penghasilan sebesar  
Rp. 100.000.000, maka besarnya pajak yang terutang adalah: 

 
30 % x Rp. 10.000.000 = Rp.  3.000.000 
25 % x Rp. 40.000.000 = Rp. 10.000.000 
15 % x Rp. 50.000.000 = Rp.   7.500.000 
Jumlah pajak terutang = Rp. 20.500.000 

 
Ad.3. Tarif Proporsional (Sebanding) 

Tarif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang 
menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang 
dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian semakin besar 
jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar 
pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini 
diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai yang menggunakan Tarif Proporsional 
sebesar 10 % (sepuluh persen).  

 
Misalnya Tuan Alex melakukan transaksi (penjualan) suatu 

Barang Kena Pajak, sebagai berikut: 

Jumlah Penjualan Tarif Besarnya Pajak 

Rp. 500.000 10 % Rp. 50.000 

Rp. 1.000.000 10 % Rp. 100.000 

Rp. 5.000.000 10 % Rp. 500.000 

Rp. 10.000.000 10 % Rp. 1.000.000 

 
Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan Tarif 
Proporsional sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) serta Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan menggunakan Tarif Proporsional sebesar 5 % 
(lima persen). Karena Tarif Proporsional ini hanya menggunakan 
satu tarif yang persentasenya tetap, maka sering disebut juga 
dengan tarif tunggal. 
 
Ad.4. Tarif Tetap 
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Tarif Tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar 
nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan 
dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Dalam Undang-
Undang Bea Materai, tarif yang digunakan adalah Bea Materai 
dengan nilai nominal sebesar Rp. 500 dan Rp. 1.000. Nilai nominal 
dalam perkembangannya selalu berubah-ubah. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, tarif Bea Materai  
di atas dinaikan menjadi Rp. 1.000 dan Rp. 2.000 yang selanjutnya 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tarifnya 
dinaikan lagi menjadi Rp. 3.000 dan Rp. 6.000. 
 
Ad.5. Tarif Advalorem 

Tarif Advalorem adalah suatu tarif dengan persentase 
tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu 
barang. 

 
Misalnya PT ABC mengimpor barang jenis X sebanyak 1.000 

unit dengan harga per unit Rp. 100.000. Jika tarif Bea Masuk atas 
impor barang tersebut 10 %, maka besarnya Bea Masuk yang harus 
dibayar adalah: 

Nilai Barang Impor = 1000 x Rp. 100.000 = Rp. 100.000.000 
Tarif Bea Masuk 10 %, maka  
Bea Masuk yang harus dibayar = 10 % x Rp. 100.000.000 
        = Rp. 10.000.000 

 
Ad.6. Tarif Spesifik 

Tarif Spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas 
suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang 
tertentu. 

 
Misalnya PT BCD mengimpor barang jenis x sebanyak 1000 

unit dengan harga Rp. 100.000. Jika tarif Bea Masuk atas impor 
barang Rp. 100.000 per unit, maka besarnya Bea Masuk yang harus 
dibayar adalah:  
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Jumlah Barang Impor = 1000 unit 
Tarif Rp. 100.000, maka  
Bea Masuk yang harus dibayar = Rp. 100.000 x 1000 
 = Rp. 100.000.000 

 




