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BAB VI 
KETENTUAN UMUM TATA CARA 

PERPAJAKAN 
 
 
 

istem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi 
dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat 
Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun 

dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, 
sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan 
peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya 
dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat 
diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan 
pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan 
sistem perpajakan baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
No. 16 Tahun 2009. 
 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung 
tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan 
sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya 
diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam 
undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri 
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. 

 
Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi 

informasi, sosial dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan 
perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Perubahan 
tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, 

S
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meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan 
kepastian dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan  
di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material  
di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga 
dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur 
perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan 
dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. 

 
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan 

kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak 
dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut 
sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan 
dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi 
masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih 
baik. 

 
Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, 

keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-
Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini 
mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut: 

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka 
mendukung penerimaan negara, 

2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan 
bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam 
bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung 
pengembangan usaha kecil dan menengah, 

3. Menyelesaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi 
masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi 
informasi, 

4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, 
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, 
6. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara 

akuntabel dan konsisten, dan 
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan 

kompetitif. 
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Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka 
menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan 
sukarela dan membaiknya iklim usaha (Mardiasmo, 2011: 21-22). 

 
A. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang 

diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. 

 
Fungsi NPWP adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 
b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 

dalam pengawasan administrasi perpajakan (Mardiasmo, 
2011: 25-26). 

c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen 
perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen 
perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. 

d. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, 
misalnya dalam setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri 
maupun pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga harus 
mencantumkan NPWP. 

e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi 
tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam 
dokumen-dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor 
(PIB), dokumen ekspor (PEB). 

f. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) 
masa atau tahunan (Marsyahrul, 2005: 41). 

 
1. Pendaftaran Wajib Pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak 

 
Pendaftaran wajib pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak diatur 

dalam Pasal 2 KUP. Setiap wajib pajak yang memperoleh 
penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 
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wajib/harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak 
(Kantor Pelayanan Pajak) di tempat wajib pajak bertempat 
tinggal/bertempat kedudukan dan kepadanya diberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana 
dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda 
pengenal dari atau identitas wajib pajak.  

 
Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan, wajib 

pajak harus sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Seseorang yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 
dapat dikenakan sanksi perpajakan (Marsyahrul, 2005: 40). 

 
Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2011: 26), semua wajib 

pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib 
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk 
dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan 
NPWP. 

 
Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai 

dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang 
Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. 

 
Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak 

yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan 
untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan 
perubahannya. 

 
Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan 
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat kegiatan usaha dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi 
pengusaha tertentu. 
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Untuk lebih jelasnya, mengenai pendaftaran wajib 
pajak/NPWP, NPPKP adalah sebagai berikut (Marsyahrul, 2005: 43-
46): 

a. Semua wajib pajak berdasarkan sistem self assessment 
wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk 
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
 
Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula 
terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara 
terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan 
hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan 
perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 
 
Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu saran 
dalam administrasi 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 
Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang 
tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan. 
 

b. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak 
pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha 
kena pajak. 
 
Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan 
usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan 
tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi 
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pengusaha badan kewajiban melaporkan usahanya tersebut 
adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan 
tempat kegiatan usaha dilakukan. 
 
Dengan demikian, pengusaha orang pribadi atau badan 
yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah 
beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha 
kena pajak baik, di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 
kedudukan pengusaha, maupun di kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
kegiatan usaha dilakukan. 
 
Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak selain 
dipergunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena 
pajak yang sebenarnya, juga berguna dalam pemenuhan 
kewajiban 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 perpajakan. 
 

c. Terhadap wajib pajak maupun pengusaha kena pajak 
tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan 
kantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukan 
dalam ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau 
pengukuhan pengusaha kena pajak. 
 
Selain itu, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha 
tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai 
tempat usaha tersebar di beberapa tempat. Misalnya, 
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pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa 
pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri 
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, juga 
diwajibkan mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
kegiatan usaha wajib pajak dilakukan. 
 

d. Terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau 
melaporkan usahanya, dapat diterbitkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila 
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 
Direktorat Jenderal pajak ternyata orang pribadi atau badan 
atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau 
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 
 

e. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk 
memperoleh pengukuhan pengusaha kena pajak dibatasi 
jangka waktunya karena hal ini berkaitan dengan saat pajak 
terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. 
 
Permohonan peghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan 
atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus 
diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan sejak 
tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. 
 
Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan 
pelaporan tersebut serta tata cara pemberian dan 
pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan 
pengusaha kena pajak ditetapkan dengan keputusan 
Direktur Jenderal Pajak. 
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2. Wajib Pajak  
 
Yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah 

(Marsyahrul, 2005: 40-41) 
a. Wajib pajak badan 

Setiap wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada 
kantor pelayanan pajak/kantor penyuluhan pajak  

b. Wajib pajak perseorangan 
Bagi setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan 
melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang untuk 
tahun 1998 ditetapkan, yakni 
Rp. 2.880.000,  untuk diri wajib pajak 
Rp. 1.440.000,  tambahan untuk wajib pajak kawin 
Rp. 1.440.000,  tambahan untuk setiap orang 
keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus 
serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, 
paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga,  
Rp. 2.880.000 tambahan untuk seorang isteri yang 
mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan 
yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau 
anggota keluarga lain.  
Catatan : PTKP dapat berubah dengan SK Menteri Keuangan 
karena perkembangan ekonomi. 

c. Bentuk usaha tetap 
Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang dipergunakan 
untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur  
di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak 
didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) Undang-
Undang Pajak Penghasilan tahun 1994. 

d. Wajib pajak sebagai pemungut/pemotong pajak (wajib 
pajak non subjek) seperti bendaharawan dan badan-badan 
tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan. 

e. Pengusaha kena pajak 
Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 1 angka 3 yang melakukan 
penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa 
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kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, 
tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya 
ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali 
pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi 
pengusaha kena pajak. 
 
 

B. Surat Pemberitahuan (SPT) 
 

1. Pengertian SPT  
 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib 
pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek Pajak, dan 
atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (Marsyahrul, 2005: 46 dan 
Pudyatmoko, 2009: 133). Dalam rangka pemenuhan self 
assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk 
menghitung dan menetapkan sendiri pajaknya. Untuk itu ada 
instrumen berupa berkas yang digunakan untuk menghitung dan 
menetapkan pajak tersebut. Itulah yang dimaksud sebagai SPT. 

 
Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2 (dua) hal, 

yakni Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan 
Tahunan. SPT masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa 
pajak tertentu. Sementara untuk SPT Tahunan adalah Surat 
Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

 
Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan 

dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta 
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat 
wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi wajib pajak yang telah 
mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan 
pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang 
selain rupiah, pengusaha itu wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain 
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rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan 
Keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak sebagaimana dimaksud 
harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

 
Dalam kaitannya dengan pengisian dan pengembalian SPT 

pajak, terdapat wajib pajak tertentu yang tidak diwajibkan untuk 
mengisi dan mengembalikan SPT itu. Pada prinsipnya setiap wajib 
pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan 
lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan wajib pajak 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, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan 
memiliki NPWP. Demikian pula untuk wajib pajak luar negeri juga 
tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT. 

 
Sebagai salah satu bentuk diterapkannya self assessment 

system, di mana wajib pajak tidak lagi dilayani dan bersikap pasif, 
melainkan sudah harus bersikap aktif, yang dalam hal ini bahkan 
mengambil sendiri blanko SPT tersebut di tempat yang telah 
ditetapkan. Blanko SPT yang telah diambil oleh wajib pajak itu 
harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar. Lengkap memiliki 
artian semua data dan keterangan yang diminta disertai/dilampiri 
data dan keterangan yang diperlukan. Untuk wajib pajak yang 
melakukan pembukuan, misalnya, mereka harus menyertakan 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Jelas 
memiliki arti bahwa informasi yang dimuatkan di dalam SPT 
tersebut ditulis secara jelas dan mudah dipahami. Adapun benar 
memiliki arti sesuai dengan apa yang senyatanya dan sesuai 
dengan yang seharusnya. 

 
Kebenaran isi SPT sangat penting karena merupakan dasar 

penetapan utang pajak wajib pajak yang bersangkutan. Oleh 
karena itu kesalahan pengisian SPT yang menimbulkan kerugian 
Negara di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah tindak 
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pidana. Apabila keterangan yang dimasukkan ke dalam SPT itu 
tidak benar atau tidak lengkap, yang disebabkan kealpaan wajib 
pajak, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi 
pidana dengan pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah 
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 
(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, 
atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling 
lama 1 (satu) tahun. Namun kalau ketidakbenaran itu karena 
kesengajaan wajib pajak maka ancaman hukumannya lebih berat, 
yakni pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 
6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar 
(Pudyatmoko, 2009: 133-135). 

 
2. Fungsi SPT 

 
Menurut Marsyahrul (2005: 46), adapun fungsi SPT sebagai 

berikut: 
a. Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang. Laporan tentang pemenuhan 
pembayaran pajak yang telah dilaksanakannya sendiri 
dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

b. Laporan pembayaran dari pemotong/atau pemungut 
tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan 
lain dalam satu masa pajak ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

c. Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan 
pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak. 
 
Menurut Mardiasmo (2011: 31-32), fungsi SPT bagi wajib 

pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan 
dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan 
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pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun 
pajak,  

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukn 
objek pajak, 

c. Harta dan kewajiban dan/atau, 
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau 
badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 
Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan 

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-
jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan 
untuk melaporkan tentang: 

a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan 
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak 
lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 
Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi surat 

pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan 
disetorkannya. 

 
3. Yang Wajib Mengisi SPT Tahunan 

 
Yang wajib mengisi dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan adalah (Marsyahrul, 2005: 46-47):  
a. Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang 

jumlahnya melebih batas penghasilan tidak kena pajak 
(PTKP), dan  

b. Setiap badan yang didirikan di Indonesia (berkedudukan) 
yang terdiri atas perseroan terbatas, CV, persekutuan, 
koperasi, yayasan, BUMN, dan bentuk usaha tetap. 
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4. Batas Waktu Penyampaian SPT 
 

Batas waktu penyampaian SPT adalah (Mardiasmo, 2011: 
35): 

a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua 
puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat 
pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan 
paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya 
masa pajak, 

b. Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan 
wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
akhir tahun pajak, atau 

c. Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan 
wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah 
akhir tahun pajak. 

 
 

C. Surat Tagihan Pajak (STP) 
 

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda (Mardiasmo, 2011: 45). 

 
1. Penerbitan STP 

 
STP dikeluarkan apabila: 

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
dibayar, 

b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran 
pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, 

c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 
dan/atau bunga, 

d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena 
pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat 
faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu, 
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e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena 
pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap 
(selain: identitas pembeli, nama dan tanda tangan), 

f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai 
dengan masa penerbitan faktur pajak, atau 

g. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah 
diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 

 
2. Fungsi STP 

 
Menurut Mardiasmo (2011: 45), bahwa fungsi STP sebagai 

berikut: 
a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut 

SPT wajib pajak, 
b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau 

denda, 
c. Alat untuk menagih pajak. 

 
3. Sanksi Administrasi STP 

 
Menurut Mardiasmo (2011: 46), terdapat beberapa sanksi 

administrasi STP, yaitu: 
a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang (poin 2a dan 2b) 

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun 
pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, 

b. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak (poin 2d, 
2e atau 2f), selain wajib menyetor pajak yang terutang, 
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua 
persen) dari dasar pengenaan pajak, 

c. Terhadap pengusaha kena pajak (poin 2g) dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per 
bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari 
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tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal 
penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan.  
 

4. Kekuatan Hukum STP 
 

STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukum 
yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehinggal dalam hal 
penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. 

 
 

D. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
 

Jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang dengan jumlah pajak yang telah dibayar 
menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah pajak yang telah dibayar 
lebih besar dari jumlah pajak yang terutang). Wajib pajak berhak 
untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan 
catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak lain. 

 
Dalam hal ini wajib pajak masih mempunyai utang pajak 

lainnya yang belum dilunasi, kelebihan pembayaran tersebut harus 
diperhitungkan dahulu dengan utang pajak tersebut dan bilamana 
masih terdapat lebih, baru dapat dikembalikan kepada wajib pajak. 
Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran tersebut, wajib 
pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur 
Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya. 

 
Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak 

dan menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian 
oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan dalam jangka waktu 
selama-lamanya satu bulan. 

a. Untuk SKPLB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, 
dihitung sejak tanggal penerbitan. 



Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia….(Abdul Kadir) 215

b. Untuk SKPLB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis 
tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

 
Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi 

wajib pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktur Jenderal 
Pajak, Pasal 11 ayat (3) menentukan bahwa atas setiap kelambatan 
dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka 
waktu tersebut pada Pasal 11 ayat (2) kepada wajib pajak yang 
bersangkutan diberikan imbalan oleh pemerintah berupa bunga 2 
% (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat berlakunya batas 
waktu satu bulan sampai saat dilakukan pembayaran. Yang 
dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan 
pembayaran pajak adalah saat Surat Perintah Membayar Kelebihan 
Pajak (SPMKP) diterbitkan. Menteri Keuangan diberi kewenangan 
untuk mengatur tata cara penghitungan dan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak (Marsyahrul, 2005: 72-73). 

 
 

E. Keberatan dan Banding 
 

1. Keberatan 
 

Hal keberatan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. Adapun syarat-syarat mengajukan keberatan adalah 
sebagai berikut (Marsyahrul, 2005: 79-81): 

a. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Direktur Jenderal Pajak atas suatu  
1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
3) Surat Ketetapan Surat Pajak Lebih Bayar, 
4) Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau 
5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan. 
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b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan menyatakan alasan-alasan secara jelas. 

c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemungutan 
sebagaimana dalam ayat (a), kecuali apabila wajib pajak 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

d. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh 
pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu 
atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat 
menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut 
bagi kepentingan wajib pajak. 

e. Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan 
pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar 
pengenaan, pemotongan, atau pemungutan pajak. 

f. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
pajak. 

 
Untuk lebih jelasnya kalimat a sampai dengan f diulas 

seperti di bawah ini. 
- Perkataan “suatu” dalam ayat a dimaksudkan bahwa satu 

keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu 
tahun pajak, misalnya Pajak Penghasilan tahun pajak 1995  
dan tahun pajak 1996.  Keberatan terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Penghasilan Tahun 1995 dan 1996 
tersebut harus diajukan masing-masing dalam satu surat 
keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut harus 
diajukan dua surat keberatan. 

- Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam 
waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan 
Pajak atau SKP sebagaimana ditentukan dalam ayat (a), 
dengan maksud agar wajib pajak mempunyai waktu yang 
cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan 
beserta alasannya. 

- Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut 
tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan  
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di luar kekuasaan wajib pajak (force mayeur), maka 
tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat 
dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal 
Pajak (ayat c). 

- Tanda bukti/resi penerimaan surat keberatan sangat 
diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diterima 
atau tidaknya hal mengajukan surat keberatan dimaksud 
tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (c), yang dihitung mulai 
diterbitkannya sampai saat diterimanya surat keberatan 
tersebut. 

- Tanda bukti atau resi penerimaan tersebut oleh wajib pajak 
dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya, untuk 
mengetahui sampai kapan batas waktu dua belas bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) itu berakhir. 

- Tanda bukti atau resi penerimaan ini diperlukan untuk 
memastikan bahwa keberatannya dikabulkan apabila dalam 
jangka waktu tersebut wajib pajak tidak menerima surat 
balasan dari Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang 
diajukannya. Inilah yang dimaksud dengan kata 
“kepentingan” dalam ayat ini (ayat d). 

- Agar wajib pajak dapat menyusun keberatan dengan 
alasan-asalan yang kuat, wajib pajak diberi hak untuk 
meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan, atau 
pemungutan pajak yang telah ditetapkan, sebaliknya 
Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi 
permintaan tersebut di atas (ayat e). 

- Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan 
pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan 
keberatan itu tidak menghalangi tindakan penagihan. 
Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar 
wajib pajak dengan dalih mengajukan keberatan untuk 
tidak melakukan kewajiban membayar pajak yang telah 
ditetapkan sehingga dapat dicegah terganggunya 
penerimaan negara (ayat f). 
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2. Banding 
 
Hal banding diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan, yaitu (Marsyahrul, 2005: 83): 

a. Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada 
badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan 
diterima, dengan dilampiri salinan surat keputusan 
tersebut. 

b. Sebelum badan peradilan pajak dibentuk, permohonan 
banding diajukan ke Majelis Pertimbangan Pajak. 

c. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia dengan alasan yang jelas. 

d. Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir 
dan bersifat tetap. 

e. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban 
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 

f. Susunan, kekuasaan dan acara badan peradilan pajak diatur 
dengan undang-undang. 

 
Dalam hal wajib pajak masih merasa kurang puas terhadap 

keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, 
wajib pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding 
ke badan peradilan pajak dalam hal ini seperti yang ada sekarang 
Majelis Pertimbangan Pajak, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal keputusan keberatan tersebut diterima. Dengan 
demikian, bagi wajib pajak telah diberikan cukup waktu untuk 
menyiapkan surat banding beserta alasan-alasan dan bukti-bukti 
yang diperlukan bagi badan peradilan pajak tersebut. 

 
 




