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  BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Pelaporan Harta, Kewajiban dan Ekuitas PT. Kuhani Candamani  Sebelum 

Mengikuti  Tax Amnesty 

PT. Kuhani Candamani merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 

bidang industri minuman ringan. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan 

tax amnesty, yaitu kebijakan pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada 

wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi 

administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas 

harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam 

SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang 

tebusan. 

Dengan demikian PT. Kuhani Candamani ingin memanfaatkan kebijakan 

tersebut untuk mengakui seluruh harta yang dimilikinya. Sebelum mengikuti tax 

amnesty  PT. Kuhani Candamani  melaporkan harta, kewajiban dan ekuitas nya dalam 

SPT PPh Tahun 2015 yang terlampir pada lampiran khusus . Berikut adalah pelaporan 

harta, kewajiban dan ekuitas  PT. Kuhani Candamani sebelum mengikuti tax amnesty  

tahun 2015. 
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Tabel 4.1 

Daftar Harta, Kewajiban dan Ekuitas PT. Kuhani Candamani Tahun 2015  

Sebelum Mengikuti  Tax Amnesty  

Nama Harta Nilai (Rupiah) Nama Kewajiban dan 

Ekuitas 

Nilai (Rupiah) 

Kas dan Setara Kas 30.770.787 Hutang Usaha Pihak Ketiga 56.893.300 

Piutang Usaha Pihak 

Ketiga 

466.245.828 Hutang Pajak 32.968.996 

Persediaan 5.668.324.877 Hutang Bank 5.471.809.389 

Tanah dan Bangunan 2.808.092.438 Kewajiban Lancar Lainnya 1.273.261.895 

Aktifa Tetap Lainnya 1.242.820.100 Ekuitas : 

Modal Saham 

 

1.500.000.000 

Dikurangi Akumulasi 

Penyusutan 

(887.221.752) Laba Ditahan Tahun-Tahun 

Sebelumnya 

731.928.138  

  Laba Ditahan Tahun Ini 262.170.560 

Total Harta                                   9.329.032.278 

 

Total Kewajiban dan 

Ekuitas 

9.329.032.278 

  

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2015 

 Dari tabel diatas harta, kewajiban dan ekuitas berasal dari lampiran khusus SPT 

Tahunan wajib pajak badan Tahun 2015. Elemen dari neraca pada harta  yaitu kas dan 

setara kas sebesar Rp 30.770.787, piutang usaha pihak ketiga Rp 466.245.828, 

persediaan Rp 5.668.324.877, tanah dan bangunan Rp 2.808.092.438, aktiva tetap 

lainnya Rp 1.242.820.100 dan dikurangi akumulasi penyusutan Rp 887.221.752. 

Sehingga jumlah harta PT. Kuhani Candamani sebesar Rp 9.329.032.278. Sedangkan 
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elemen neraca pada kewajiban yaitu hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp 56.893.300, 

hutang pajak Rp 32.968.996, hutang bank Rp 5.471.809.389, kewajiban lancar lainnya 

Rp 1.273.261.895, dan ekuitas yaitu modal saham Rp 1.500.000.000, laba ditahan 

tahun-tahun sebelumnya Rp 731.928.139 dan laba ditahan tahun ini Rp 262.170.560. 

Sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas  PT. Kuhani Candamani adalah sebesar  Rp 

9.329.032.278.  

4.2 Pelaporan Harta, Kewajiban dan Ekuitas PT. Kuhani Candamani setelah 

mengikuti  Tax Amnesty 

PT. Kuhani Candamani memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahun 

2015. Sehingga PT. Kuhani Candamani memanfaatkan kebijakan tax amnesty untuk 

mengakui harta yang belum dilaporkannya tersebut. Berikut harta dan kewajiban  yang 

belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015 PT. Kuhani Candamani: 

Tabel 4.2 

Harta, Kewajiban dan Ekuitas yang Belum di Laporkan dalam SPT 2015 

Nama Harta Tahun 

Perolehan 

Nilai (Rupiah) Nama 

Kewajiban 

Nilai (Rupiah) 

Uang Tunai  2012 60.000.000 _ _ 

Sumber : Data diolah, 2016 

Dari tabel diatas harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 PT. 

Kuhani Candamani adalah uang tunai sebesar Rp 60.000.000, diperoleh tahun 2012. 

Uang tunai tersebut merupakan kas perusahaan yang selama ini disimpan didalam 

berangkas perusahaan, yang diperuntukan untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang 

mungkin  terjadi tetapi tidak jelas kapan akan terjadi. Karena itu uang tunai tersebut 
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tidak pernah dilaporkan.  PT. Kuhani Candamani tidak memiliki kewajiban yang belum 

dilaporkan. 

Dengan demikian PT. Kuhani Candamani seharusnya melaporkan harta, 

kewajiban dan ekuitas nya setelah mengikuti tax amnesty adalah sebagai berikut :   

Tabel 4.3 

Daftar Harta, Kewajiban dan Ekuitas PT. Kuhani Candamani Tahun 2015  

Setelah Mengikuti Tax Amnesty 

Nama Harta Nilai (Rupiah) Nama Kewajiban dan 

Ekuitas 

Nilai (Rupiah) 

Kas dan Setara Kas 90.770.787 Hutang Usaha Pihak 

Ketiga 

56.893.300    

Piutang Usaha Pihak 

Ketiga 

466.245.828 Hutang Pajak 32.968.996 

Persediaan 5.668.324.877 Hutang Bank 5.471.809.389 

Tanah dan Bangunan 2.808.092.438 

 

Kewajiban Lancar 

Lainnya 

1.273.261.895 

Aktifa Tetap Lainnya 1.242.820.100 Ekuitas : 

Modal Saham 

 

1.500.000.000 

Dikurangi Akumulasi 

Penyusuta 

(887.221.752) Laba Ditahan Tahun-

Tahun Sebelumnya 

791.928.138 

  Laba Ditahan Tahun 

Ini 

262.170.560 

Total Harta 9.389.032.278 Total Kewajiban dan 

Ekuitas 

9.389.032.278 

Sumber : Data diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel diatas harta, kewajiban dan ekuitas  yang seharusnya 

dilaporkan PT. Kuhani Candamani setelah mengikutit  tax amnesty yaitu, harta  dan 

kewajiban yang sudah dilaporkan sebelumnya dalam SPT 2015 yaitu sebesar Rp 

9.329.032.278,  kemudian ditambah dengan harta yang belum dilaporkan PT. Kuhani 

Candamani yaitu uang tunai sebesar Rp 60.000.000. Harta yang belum dilaporkan 

tersebut menjadi penambah harta pada elemen neraca kas dan setara kas sehingga nilai 

kas dan setara kas semulanya sebesar Rp 30.770.787 menjadi sebesar Rp 90.770.787 

dan menjadi penambah ekuitas pada elemen neraca laba ditahan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga nilai mulanya yang sebesar Rp 731.928.138 bertambah menjadi 

sebesar Rp 791.928.138. Dengan demikian total seluruh harta, kewajiban dan ekuitas 

PT. Kuhani Candamani menjadi sebesar Rp 9.389.032.278. 

Untuk mengikuti tax amnesty PT. Kuhani Candamani harus mengisi formulir 

Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya. Lampiran surat permohonan pengampunan 

pajak PT. Kuhani Candamani adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Daftar Harta yang Dilaporkan Dalam SPT Tahun 2015 (Lampiran A1) 

 

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2016 
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Gambar di atas merupakan bagian dari formulir tax amnesty  yaitu lampiran A1 

yang berisi nilai harta yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Harta yang dilaporkan 

dalam tax amnesty adalah kas dan setara kas, tetapi nama harta kas dan setara kas tidak 

tercantum dalam kode harta sehingga ditulis dalam lampiran A1 yaitu uang tunai 

dengan kode harta 011 tahun perolehan 2015  sebesar Rp 24.262.500 dan tabungan 

dengan kode harta 012 tahun perolehan 2015 sebesar Rp 6.508.287, piutang usaha pihak 

ketiga yang dicantumkan dengan nama harta piutang kode harta 021 tahun perolehan 

2015 sebesar Rp 466.245.828 , persediaan yang dicantumkan dengan nama harta 

persediaan usaha kode harta 023  tahun perolehan 2015 sebesar Rp 5.668.324.877, 

tanah dan bangunan yang dicantumkan dengan nama harta tanah dan/atau bangunan 

tempat usaha kode harta 062 tahun perolehan 2010 dan 2013 yang terdiri dari tanah 

sebesar Rp 1.556.717.438 dan bangunan sebesar Rp 1.251.375.000 dan aktiva tetap 

lainnya yang dicantumkan dengan tiga nama dan kode harta yaitu mobil kode harta 043 

terdiri dari satu unit mobil Suzuki pick up  tahun perolehan 2005 senilai Rp 10.500.000 

dan satu unit mobil Mitsubishi Coltbox tahun perolehan 2011senilai Rp 30.000.000, 

sepeda motor kode harta 042 tahun perolehan 2011 terdiri dari satu unit sepeda motor 

Astrea senilai Rp 10.550.000 dan satu unit sepeda motor Supra senilai Rp 10.975.000 

dan harta bergerak lainnya kode harta 059 tahun perolehan 2015  terdiri dari inventaris 

kantor sebesar Rp 74.648.000 dan peralatan produksi sebesar Rp 1.106.147.100. Jadi, 

seluruh nilai harta yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dalam lampiran A1 

formulir tax amnesty PT. Kuhani Candamani berjumlah Rp 10.216.254.030. Semua 

harta PT. Kuhani Candamani tersebut  berada di kota Semarang negara Indonesia. 
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Tabel 4.5 

Daftar Utang yang Dilaporkan Dalam SPT Tahun 2015 (Lampiran A2)  

 

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2016 

Gambar diatas merupakan lampiran A2 dalam formulir tax amnesty yaitu berisi 

nilai utang yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Utang yang dilaporkan dalam tax 

amnesty adalah hutang usaha pihak ketiga, tetapi jenis  hutang usaha pihak ketiga tidak 

tercantum dalam kode utang sehingga ditulis dalam lampiran A2 yaitu utang lainnya 

kode harta 104 tahun perolehan 2015 sebesar Rp 56.893.300, hutang bank dicantumkan 

dengan nama hutang bank/lembaga kode harta 101 sebesar Rp 5.471.809.389,  hutang 

pajak  yang dicantumkan dengan nama utang lainnya kode harta 104  sebesar Rp 

32.968.996 dan kewajiaban lancar lainnya  dicantumkan dengan nama utang lainnya 

kode harta 104 Rp 1.273.261.895. Jadi, nilai utang yang dilaporkan dalam SPT PPh 

terakhir berjumlah Rp 6.834.933.580. Semua utang PT. Kuhani Candamani tersebut 

berada di kota Semarang negara  Indonesia. 
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Tabel 4.6 

Daftar Harta Tambahan (dalam negeri) yang Belum Dilaporkan Dalam SPT  

Tahun 2015 (Lampiran B1) 

 

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2016 

 Gambar diatas merupakan lampiran B1 yang berisi nilai harta tambahan yang 

belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ( harta bersih yang berada di dalam negeri).  

PT. Kuhani Candamani belum melaporkan hartanya yang berupa  uang tunai dengan 

kode harta 011  tahun perolehan 2012 sebesar Rp 60.000.000. Harta tersebut berada di 

kota Semarang negara Indonesia. 

Tabel  4.7 

Daftar Utang Terkait Harta (dalam negeri) yang Belum Dilaporkan Dalam SPT  

 Tahun 2015 (Lampiran B2) 

 

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2016 
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  Gambar diatas merupakan lampiran B2 yang berisi nilai utang terkait harta yang 

belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir (harta bersih yang berada di dalam negeri). 

Dalam hal ini PT. Kuhani Candamani tidak memiliki utang terkait harta yang belum 

dilaporkan, sehingga lampiran B2 nya kosong atau tidak diisi.  

Tabel 4.8 

Daftar Harta Tambahan (di luar negeri) yang Belum Dilaporkan Dalam SPT   

Tahun 2015 (Lampiran C1) 

 

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2016 

 Gambar diatas merupakan lampiran C1 yang berisi nilai harta tambahan yang 

belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ( harta bersih yang berada di luar negeri yang 

dialihkan ke dalam negeri). Dalam hal ini PT. Kuhani Candamani tidak memiliki harta 

tambahan yang belum dilaporkan terkait harta bersih yang berada di luar negeri yang 

dialihkan ke dalam negeri, sehingga lampiran C1 nya kosong atau tidak diisi. 
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Tabel  4.9 

Daftar Utang Terkait Harta (di luar negeri) yang Belum Dilaporkan Dalam SPT  

Tahun 2015 (Lampiran C2) 

 

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2016 

 Gambar diatas merupakan lampiran C2 yang berisi nilai utang terkait harta yang 

belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir (harta bersih yang berada di luar negeri yang 

dialihkan ke dalam negeri). Dalam hal ini PT. Kuhani Candamani tidak memiliki utang 

terkait harta yang belum dilaporkan, sehingga lampiran C2 nya kosong atau tidak diisi. 

Gambar 4.10 

Daftar Harta Tambahan (di luar negeri, tidak dialihkan ke dalam negeri) 

 yang Belum Dilaporkan Dalam SPT  

Tahun 2015 (Lampiran D1) 

 

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2016 
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 Gambar diatas merupakan lampiran D1 yang berisi nilai harta tambahan yang 

belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ( harta bersih yang berada di luar negeri yang 

tidak dialihkan ke dalam negeri). Dalam hal ini PT. Kuhani Candamani tidak memiliki 

harta tambahan yang belum dilaporkan terkait harta bersih yang berada di luar negeri 

yang tidak dialihkan ke dalam negeri, sehingga lampiran D1 nya kosong atau tidak diisi. 

Tabel  4.11 

Daftar Utang Terkait Harta (di luar negeri, tidak dialihkan ke dalam negeri)  

yang Belum Dilaporkan Dalam SPT  

Tahun 2015 (Lampiran D2) 

 

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2016 

 Gambar diatas merupakan lampiran D2 yang berisi nilai utang terkait harta yang 

belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir (harta bersih yang berada di luar negeri yang 

tidak dialihkan ke dalam negeri). Dalam hal ini PT. Kuhani Candamani tidak memiliki 

utang terkait harta yang belum dilaporkan, sehingga lampiran D2 nya kosong atau tidak 

diisi. 

   Jadi, harta bersih dalam SPT PPh Tahunan terakhir yaitu tahun 2015 PT. 

Kuhani Candamani sebesar Rp 3.381.320.450. Harta bersih tersebut berasal dari total 

nilai harta yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir  (lampiran A1) sebesar Rp 
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10.216.254.030 dikurangi dengan nilai utang yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir  

(lampiran A2) sebesar Rp 6.834.933.580. Kemudian harta bersih yang menjadi Dasar 

Pengenaan Pajak (DPU)  berasal dari harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di 

luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri dan belum pernah dilaporkan dalam SPT 

senilai Rp 60.000.000. 

4.3 Perhitungan Uang Tebusan dalam Tax Amnesty PT. Kuhani Candamani   

  Uang tebusan berasal dari tarif dikalikan harta bersih di dalam negeri dan harta 

bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri dan belum pernah dilaporkan 

dalam SPT.  PT. Kuhani Candamani adalah perusahaan manufaktur yang bergerak 

dalam bidang industri minuman ringan yang berada di kota Semarang negara Indonesia. 

 Pada tahun terakhir  2015 PT. Kuhani Candamani memiliki omzet sebesar Rp 

2.685.657.100 dari penjualannya mulai periode Januari sampai dengan Desember. 

Kemudian PT. Kuhani C andamani melaporkan omzetnya melalui SPT Tahunan PPh 

badan  sebesar Rp 26.856.571. Karena menurut Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 

2013, wajib pajak yang predaran bruto atau omzet nya yang tidak melebihi Rp 4.8 M 

dalam satu tahun masa pajak maka disebut UMKM dan pajak terutang yang harus 

dibayarnya adalah sebesar 1% dari omzet . Namun, pada tahun 2016 PT. Kuhani 

Candamani  di sewa seluruhnya oleh PT. BC. Seperti  penjualan dan biaya semua 

masuk dan ditanggung oleh PT. BC. Sehingga PT. Kuhani tidak lagi kena PPh Final / 

PP No. 46 melainkan di potong PPh pasal 23 atas sewa. Dengan itu PT. Kuhani 

Candamani bukan lagi UMKM. 

  Tarif tebusan PT. Kuhani Candamani adalah 2% dan harta bersih berasal dari 

harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam 
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negeri dan belum pernah dilaporkan dalam SPT senilai Rp 60.000.000. Dengan 

demikian berikut adalah perhitungan rinci uang tebusan PT. Kuhani Candamani : 

Gambar 4.12 

Surat Pernyataan Harta untuk Tax Amnety 

 

Sumber : PT. Kuhani Candamani, 2016  

Gambar diatas merupakan bagian perhitungan dari formulir Surat Pernyataan 

Harta untuk Pengampunan Pajak. Formulir ini adalah formulir induk tax amnesty.  

Dalam hal ini SPT Tahunan yang berisi  (1) nilai harta bersih dalam SPT PPh terakhir 

(lampiran A1 - lampiran A2) yaitu sebesar Rp 3.381.320.450. Harta bersih yang belum 

pernah dilaporkan dalam SPT yaitu  (2) nilai harta bersih di dalam negeri (lampiran B1 

– lampiran B2) sebesar Rp 60.000.000, (3) nilai harta bersih di luar negeri yang 

dialihkan ke dalam negeri (lampiran C1 – lampiran C2) kosong dan (4) nilai harta 

bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri kosong karena tidak ada harta 

bersih yang berada di luar negeri. Dasar pengenaan uang tebusan (DPUT) dalam hal ini 

yaitu (a) DPUT untuk harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang 

dialihkan ke dalam negeri (2+3) sebesar Rp 60.000.000. dan penghitungan uang tebusan 
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(tarif berdasarkan periode pelaporan pengampunan) dalam hal ini tarif uang tebusan 

adalah 2 % karena PT. Kuhani Candamani merupakan wajib pajak badan yang memiliki 

harta yang berada di dalam wilayah negara Indonesia dan penyampaian Surat 

Pernyataan Harta untuk pengampunan pajaknya  pada bulan September. Tarif uang 

tebusan masih dalam periode I  (1 Juli 2016 s.d 30 September 2016) yaitu 2%.  

Dengan demikian perhitungan uang tebusannya adalah 2% X (a) DPUT Rp. 

60.000.000 hasilnya adalah Rp 1.200.000. Jadi uang tebusan yang masih harus dibayar 

oleh PT. Kuhani Candamani yaitu sebesar Rp 1.200.000. 

Atau penghitungan yang lebih umum digunakan yaitu : 

Uang Tebusan = Tarif X Harta Bersih 

   = 2% X Rp 60.000.000 

   = Rp 1.200.000 

Harta bersih berasal dari harta tambahan yang belum dilaporkan dikurangi utang 

yang perolehannya terkait langsung dengan  harta yang belum dilaporkan tersebut. 

Utang terkait harta yang diakui adalah maksimal 50% dari harta yang belum dilaporkan 

untuk wajib pajak orang pribadi atau maksimal 75% dari harta yang belum dilaporkan 

untuk wajib pajak badan.  

 

4.4 Fasilitas  PT. Kuhani Candamani  mengikuti  Tax Amnesty dan dampak PT. 

Kuhani Candamani tidak mengikuti Tax Amnesty.  

  Fasilitas yang diperoleh PT. Kuhani Candamani dalam mengikuti tax amnesty 

adalah sebagai berikut : 
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1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang. 

Harta berupa uang tunai sebesar Rp 60.000.000 yang diperoleh pada tahun 

2012 harusnya di laporkan pada SPT Tahunan 2012 namun belum dilaporkan 

oleh PT. Kuhani Candamani sehingga harusnya menjadi pajak terutang.  

Namun, dengan mengikuti tax amnesty pajak terutang yang seharusnya di 

bayar oleh PT. Kuhani Candamani sebesar Rp 60.000.000 X 12,5% = Rp 

7.500.000 dapat dihapuskan.  

 

2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. 

Kesalahan PT. Kuhani Candamani yang tidak melaporkan harta berupa uang 

tunai seharusnya terkena sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. 

Berikut perhitungan sanksi administrasi berupa bunga pajak PT. Kuhani 

Candamani sejak  April 2012 hingga September 2016, yaitu : 

Bunga  =  2% X Rp 7.500.000 X 24 Bulan 

                   =  Rp 3.600.000 

Jadi sanksi administrasi yang dikenakan dan harus dibayar oleh PT. 

Kuhani Candamani yaitu sanksi berupa bunga sebesar 2% dari pajak terutang 

Rp 7.500.000 sama dengan  Rp 150.000 kemudian dikalikan lama waktu 

tunggakan pajak terutang dari 2012 hingga 2016 yaitu 41 bulan ( 3 tahun, 5 

bulan), namun sesuai peraturan perpajakan sanksi bunga yang dikenakan 

maksimal hanya 24 bulan ( 2 tahun ) sehingga Rp 150.000 dikali 24 bulan 

sama dengan Rp 3.600.000. 

 Kemudian sanksi pidana  kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling 

lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit 1 (satu) kali, paling banyak 2 

(dua) kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar yaitu 1 X Rp 600.000 = 
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Rp 600.000 atau 2 X Rp 600.000 = Rp 1.200.000.  Tapi, dengan mengikuti tax 

amnesty kesalahan tersebut tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana 

perpajakan.  

 

3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. 

Ketika didapati adanya harta berupa uang tunai yang belum dilaporkan dalam 

SPT PPh badan milik PT. Kuhani Candamani. Setelah mengikuti tax amnesty 

PT. Kuhani Candamani tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti 

permulaan dan penyidikan. 

 

4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan. 

Ketika PT. Kuhani Candamani  sedang dalam proses pemeriksaaan, 

pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. PT. Kuhani Candamani 

mengikuti tax amnesty sehingga semua proses pemeriksaan, pemeriksaan 

bukti permulaan, dan penyidikan langsung dihentikan. 

 

5. Jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain. 

PT. Kuhani Candamani mendapat jaminan dimana data pengampunan pajak 

tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.  

Dampak jika PT. Kuhani Candamani tidak mengikuti tax amnesty  adalah  harta 

yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah 

sanksi sesuai undang-undang perpajakan. Berikut ini perhitungan pajak ditambah sanksi 

sesuai undang-undang perpajakan :  
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  Pajak Terutang = 12.5% X Rp 60.000.000 

            =  Rp 7.500.000 

              Bunga  =  2% X Rp 7.500.000 X 24 bulan 

                =  Rp 3.600.000 

 Jadi, pajak dan sanksi yang harus dibayar oleh PT. Kuhani Candamani adalah 

pajak terutang sebesar Rp 7.500.000 dan sanksi berupa bunga sebesar Rp 3.600.000. 

  Dan apabila PT. Kuhani Candamani mengikuti tax amnesty namun ditemukan 

adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka dampaknya atas harta 

dimaksud adalah diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai 

pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

kemudian ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang 

kurang dibayar. Berikut perhitungan pajak ditambah sanksi sesuai undang-undang 

perpajakannya : 

    Pajak Terutang = 12.5% X Rp 60.000.000 

    =  Rp 7.500.000 

 Bunga   =  2% X Rp 7.500.000 X 24 bln 

    =  Rp 3.600.000 

  Kenaikan   =  200% X Rp 7.500.000 

      =  Rp 15.000.000 

 

 Jadi, pajak dan sanksi yang harus dibayar oleh PT. Kuhani Candamani adalah 

pajak terutang sebesar Rp 7.500.000, sanksi berupa bunga sebesar Rp 3.600.000 dan 

sanksi kenaikan 200% dari pajak terutang yaitu sebesar Rp 15.000.000 

 




