
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktur Jendral Pajak (DJP) mencanangkan tahun 2015 sebagai

Tahun Pembinaan Wajib Pajak dengan moto Reach the Unreachable, Touch

the Untouchable yang memiliki arti  “ menyentuh masyarakat (wajib pajak)

yang belum tersentuh (dibina) dan menyentuh masyarakat (wajib pajak) yang

sudah tersentuh”. diharapkan Program pembinaan tahun wajib pajak, dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan dan juga

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor

perrpajakan. (www.pajak.go.id)

Melalui program  pembinaan  tahun  wajib  pajak  pada tahun  2015

Direktur jendral Pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya dan

mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan diri, mendapatkan NPWP,

menyampaikan Surat  Pemberitahuaan Tahunan (SPT) dan membetulkan

SPT serta melakukan pembayaran pajak terutangnya. sebagai timbal balik

atas keikutsertaan wajib pajak dalam program pembinaan wajib pajak atau

penghapusan sanksi / reiventing maka Direktur Jendral Pajak (DJP)

memberikan insentif berupa penghapusan denda atas sanksi administrasi

yang diakibatkan karena keterlambatan pelaporan, pembayaran pajak dan

pembetulan SPT.

(http://www.pajak.go.id)



Keputusan diatur Sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh

Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor

91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,

Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan  Pembayaran atau

Penyetoran Pajak.

Dengan adanya program Pembinaan tahun pajak dan pemberian

insentif berupa penghapusan sanksi atas denda administrasi dapat

dimanfaatkan oleh wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan

dengan benar, terutama dalam melakukan hitung, setor dan melaporkan

pajak. bedasarkan pengalaman penulis dalam Praktik Kerja Lapangan di

Kantor Konsultan Pajak DRS S banyak terdapat klien dan Wajib Pajak yang

memanfaatkan program penghapusan sanksi untuk mendapatkan keringanan

dan  penghapusan denda sanksi administrasi yang diterimanya. Penulis

melakukan studi kasus kepada salah satu Wajib Pajak dari Konsultan DRS S

yaitu Tuan Marvelinus yang memliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib

pajak Orang Pribadi Tuan (Marvelinus) dan Wajib Pajak Badan atas

usahanya (CV.Liverpool.FC) yang menjadi salah satu wajib pajak yang ikut

serta dalam penghapusan sanksi.

Maka penulis sangat tertarik untuk membahas penelitian / Tugas akhir

mengenai keikutsertaan wajib pajak orang pribadi Tuan (Marvelinus) dan

Badan Usahanya (CV.Liverpool.FC) dalam program penghapusan sanksi



atas keterlambatan pembayaran, keterlambatan melakukan pelaporan pajak

dan membetulkan SPTnya.

Bedasarkan permasalahan diatas, maka topik pembahasan yang

diambil oleh Penulis sebagai Laporan Tugas Akhir, dengan judul :

“PENERAPAN PENGHAPUSAN  SANKSI BERDASARKAN PUTUSAN

MENTERI KEUANGAN 91 PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DAN WAJIB PAJAK BADAN“

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Kondisi apa yang melatarbelakangi keikutsertaan Wajib Pajak

Orang Pribadi Marvelinus dalam program penghapusan sanksi ?

2. Kondisi apa yang melatarbelakangi keikutsertaan Wajib Pajak

Badan CV Liverpool FC dalam program penghapusan sanksi ?

3. Bagaimana Pelaksanaan PMK 91 pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Tuan Marvelinus ?

4. Bagaimana Pelaksanaan PMK 91 pada Wajib Pajak Badan CV

Liverpool FC ?

5. Peluang apa saja yang bisa didapat oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Marvelinus dan Badan usaha CV. Livepool FC atas keikutsertaan

dalam program penghapusan sanksi ?

1.3 Tujuan Penulisan



Melalui penelitian ini penulis memiliki tujuan, diantaranya:

1. Mengetahui apa yang melatarbelakangi atas keikutsertaan Wajib

Pajak Orang Pribadi Tuan Marvelinus dalam program penghapusan

sanksi.

2. Mengetahui apa yang melatarbelakangi atas keikutsertaan Wajib

Pajak Badan CV Liverpool FC dalam program penghapusan sanksi.

3. Mengetahui bagaimana pelaksanaan PMK 91 atas Wajib Pajak

Orang Pribadi Marvelinus.

4. Mengetahui bagaimana pelaksanaan PMK 91 atas Wajib Pajak

Badan CV Liverpool FC .

5. Mengetahui peluang apa saja yang dapat diperoleh Wajib Pajak

dalam Program Penghapusan Sanksi.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,

diantaranya:

1. Bagi Penulis:



Menambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan mengaplikasikan

ilmu yang telah di dapat selama kuliah dan magang khususnya dalam

bidang perpajakan.

2. Bagi Pembaca:

Bermanfaat sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan

khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai acuan

untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan:

Memberikan informasi mengenai Peluang apa saja yang bisa didapat atas

keikutsertaan dalam program penghapusan sanksi

4. Bagi masyarakat:

Memberikan informasi mengenai wawasan perpajakan khususnya

program,peraturan maupun kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh

pemerintah terutama program penghapusan sanksi/reiventing.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi

tentang pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja

Lapangan. Laporan ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN



Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan,

manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang teori teori yang berhubungan dengan penelitian,

sehingga teori  ini akan digunakan sebagai dasar, pedoman serta informasi

pendukung dalam pembahasan masalah yang akan dijelaskan pada bab IV.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA

LAPANGAN (PKL)

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran

umum Kantor Konsultan Pajak DRS S dan metode penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah

penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam tugas akhir yang berisi penutup

yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang didapatkan

atas penelitian.




