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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaporan Harta Bapak Richard Selama Ini 

 Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur 

dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak. Ada salah satu klien 

Konsultan Pajak D. Sarwono yang mengikuti program tax amnesty yaitu Bapak 

Richard. Bekerja sebagai dokter yang memiliki NPWP 23.405.727-504.000. 

Bapak Richard merupakan wajib pajak yang taat dalam melakukan hak dan 

kewajiban perpajakannya juga tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT 

tahunan orang pribadinya yaitu dengan formulir SPT 1770. Tetapi dalam SPT 

tahun 2015 ada beberapa harta Bapak Richard dalam negeri maupun luar negeri 

yang belum dilaporkan. Sehingga Bapak Richard memanfaatkan program tax 

amnesty pada tahun 2016 ini untuk melaporkan hartanya yang belum dilaporkan 

baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Bapak Richard bukan termasuk 

dalam UMKM dan mengikuti program tax amnesty pada periode yang pertama 

yaitu bulan September tahun 2016, sehingga tarif uang tebusannya sebesar 2% 

dari harta bersih.  
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Pada SPT tahunan 2015 orang pribadi Bapak Richard mengungkapkan 

hartanya yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Harta yang Telah Dilaporkan di Dalam SPT Tahun 2015

Harta Tahun Perolehan
 Harga 

Perolehan 
Keterangan

SAHAM 2015 200.000.000    AKTA PENDIRIAN : 52

RUMAH 2012 250.000.000    SERTIFIKAT : HM NO 63

MOBIL 2014 300.000.000    BPKB : A6382946

TABUNGAN 2015 50.000.000      BUKU TABUNGAN 536292

Sumber : data diolah, 2016 

Harta yang sudah diungkapkan dalam SPT Tahunan 2015 orang pribadi 

di atas diungkapkan dalam formulir tax amnesty lampiran A1. Berikut ini adalah 

lampiran A1 untuk harta Bapak Richard yang belum dilaporkan di dalam negeri : 
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Gambar 4.1 

Lampiran A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Formulir tax amnesty, 2016 

Dalam SPT tahunan 2015 orang pribadi, Bapak Richard menyadari bahwa ada 

beberapa harta yang dia miliki namun belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2015 orang 

pribadi, sehingga Bapak Richard mengikuti program tax amnesty ini untuk melaporkan harta 

yang belum dilaporkannya tersebut. 
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4.2.1 Penerapan Tax Amnesty terhadap Bapak Richard atas Harta yang Berada di 

Dalam Negeri 

Berikut ini adalah harta yang berada didalam negeri yang belum dilaporkan oleh 

Bapak Richard : 

Tabel 4.2 

Harta Dalam Negeri yang Belum Dilaporkan 

HARTA 
TAHUN 

PEROLEHAN

 HARGA 

PEROLEHAN 
KETERANGAN

DEPOSITO 2013 500.000.000  NO. REKENING : 4090463551

MOBIL 2014 350.000.000  BPKB : E3682359

RUMAH 2015 400.000.000  SERTIFIKAT : HM NO 26

TANAH 

PERTANIAN 2000 100.000.000  SERTIFIKAT : HM NO 54

Sumber : Data diolah, 2016 

 

 Bapak Richard belum melaporkan rumah tahun perolehan 2015 sebesar Rp. 

400.000.000,00 yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar no 50, Tanah pertanian 

tahun perolehan 2000 di Desa di Ungaran sebesar Rp. 100.000.000,00. Semua 

harta yang belum dilaporkan atas nama Bapak Richard dan harta tersebut 

dimasukan ke dalam formulir tax amnesty dalam lampiran B1.  
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Berikut ini adalah lampiran B1 untuk harta Bapak Richard yang belum 

dilaporkan di dalam negeri : 

Gambar 4.2 

Lampiran B1 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Formulir tax amnesty, 2016 

 Cara perhitungan uang tebusan tax amnesty Bapak Richard adalah harta bersih 

dikali tarif. Harta bersih meruapakan selisih antara harta tambahan dengan 

hutang yang belum diungkapkan dalam SPT tahun 2015 dan hutang tersebut 

berkaitan dengan harta tambahan. Dalam hal ini Bapak Richard tidak memilik 

hutang sehingga harta bersihnya didapat dari harta tambahan atau harta yang 

belum dilaporkannya pada SPT tahunan 2015. Sedangkan tarif tax amnesty 

Bapak Richard adalah 2% karena Bapak Richard non UMKM dan mengikuti tax 

amnesty pada bulan September ( periode pertama). 
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Berikut ini adalah perhitungan uang tebusan tax amnesty Bapak Richard : 

Uang tebusan = tarif x harta bersih 

  = 2% x 1.350.000.000 

  = 27.000.000   

Jadi uang tebusan tax amnesty atas pengungkapan harta yang berada di dalam 

negeri yang harus dibayar Bapak Richard adalah sebesar Rp. 27.000.000,00. 

4.2.2 Penerapan Tax Amnesty terhadap Bapak Richard atas Harta yang Berada 

di Luar Negeri 

 

Bapak Richard di dalam SPT 2015 selain belum melaporkan harta yang 

berada di dalam negeri, juga belum melaporkan harta yang berada di luar negeri. 

Berikut ini adalah tabel harta yang belum diungkapkan Bapak Richard di luar 

negeri : 

Tabel 4.3 

Harta Luar Negeri yang Belum Dilaporkan 

HARTA 
TAHUN 

PEROLEHAN

 HARGA 

PEROLEHAN 
KETERANGAN

TABUNGAN 2013 $3000 NO. REKENING : 02425760

APARTEMENT 2015 $146628 SERTIFIKAT, UNC 431

Sumber : Data diolah, 2016 

Atas harta yang berada di luar negeri tersebut yang belum dilaporkan 

Bapak Richard yaitu tabungan senilai $3000, tabungan tersebut akan dialihkan 
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oleh Bapak Richard ke dalam negeri, tetapi apartement tidak akan dialihkan ke 

dalam negeri karena apartement tersebut berada di Amerika. 

Gambar 4.3 

Lampiran C1 

 

 

 

 

 

Sumber : formulir tax amnesty 2016 

Perhitungan untuk harta yang berada di luar negeri yang akan dialihkan ke 

Indonesia : ( Kurs Menteri Keuangan per 31 Desember 2015 1 U$ / Rp. 

13.640,00) 

Uang Tebusan = tarif x harta bersih 

  = 2% x  ( $3,000 x Rp. 13.640,00 ) 

  = 2% x Rp. 40.920.000,00 

  = Rp. 818.400,00 

Tarif uang tebusan sebesar 2% karena pengungkapan harta yang berada di 

luar negeri akan dialihkan ke dalam negeri, serta periode mengikuti tax amnesty 

periode pertama, sedangkan harta bersih didapat dari nominal tabungan dengan 

kurs dollar dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan pada 31 Desember 2015 

yaitu Rp. 13.640,00. 
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Gambar 4.4 

Lampiran D1 

 

 

 

 

 

Sumber : formulir tax amnesty,2016 

Perhitungan harta Bapak Ricard yang tidak dialihkan ke dalam negeri : ( Kurs 

Menteri Keuangan per 31 Desember 2015 1 U$ / Rp. 13.640,00) 

Uang Tebusan = Tarif x Harta Bersih 

  = 4% x ( $150,000 x Rp. 13.640) 

  = 4% x 2.046.000.000 

  = Rp. 81.840.000,00 

Tarif uang tebusan sebesar 4% karena pengungkapan harta yang beradadi 

luar negeri tidak akan dialihkan ke dalam negeri, serta periode mengikuti tax 

amnesty periode pertama, , sedangkan harta bersih didapat dari harga perolehan 

apartement dengan kurs dollar dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan pada 31 

Desember 2015 yaitu Rp. 13.640,00. 
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Jadi total uang tebusan Tax Amnesty yang dibayar oleh Bapak Richard pada 

Bulan September 2016 sebesar Rp. 27.000.000,00 + Rp. 818.400,00 + Rp. 

81.840.000,00 = Rp. 109.658.400,00 

Bapak Richard membayar uang tebusan tax amnesty ke bank yang ditunjuk 

oleh Menteri Keuangan, kemudian melaporkan formulir tax amnesty tersebut ke 

KPP terdaftar juga pada bulan September 2016. 

4.3 Yang dilakukan Bapak Richard setelah mengikuti tax amnesty 

Setelah menyampaikan tax amnesty ke KPP, Bapak Richard mendapatkan 

tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan tax amnestynya. 

Wajib pajak yang sudah menerima tanda terima tidak akan dilakukan 

pemeriksaan. Setelah sepuluh hari kerja terbit surat keterangan tax amnesty 

yang dikirim ke alamat Bapak Richard menggunakan jasa pos. Bapak Richard 

yang telah diterbitkan surat keterangan tax amnesty  memperoleh fasilitas 

berupa : 

A. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, 

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi 

pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa 

pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun 

Pajak Terakhir; 

B. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, 

untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan 

Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; 
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C. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak  Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban 

perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, 

sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan  

D. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak 

sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban 

perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. 

Setelah memperoleh keterangan tax amnesty, bukan berarti kewajiban tax 

amnesty yang telah diikuti Bapak Richard berakhir. Bapak Richard wajib 

membuat dan menyampaikan laporan penempatan harta atas harta yang 

diungkapkan dalam tax amnesty sesuai format pada PMK No. 118 Tahun 2016. 

Laporan pertama disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari 2017, kewajiban 

laporan penempatan harta dilakukan setiap 6 bulan sekali selama 3 tahun. 

Bapak Richard melaporkan harta dalam tax amnesty yang berada di dalam 

negeri dan di luar negeri, sehingga menyampaiakan 2 laporan penempatan harta 

atas harta yang diungkapkan dalam tax amnesty.  
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Harta yang berada di dalam negeri laporan penempatan hartanya adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 4.5 

Laporan Penempatan Harta yang Berada di Dalam Negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : laporan penempatan harta yang berada di dalam negeri, 2017 
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Kemudian Bapak Richard melaporkan penempatan harta yang berada di luar 

negeri dan akan dialihkannya ke dalam negeri sebagai berikut : 

Gambar 4.6 

Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : laporan pengalihan dan realisasi harta tambahan, 2017 

Atas harta berupa apartement tidak masuk dalam laporan pengalihan dan 

 realisasi harta tambahan karena apartement tidak termasuk harta yang dialihkan ke 

Indonesia atau dalam negeri. 

Laporan penempatan harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut : ( PMK-118-PMK03-

2016) 

a. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 ( enam ) bulan selama 3 (tiga) tahun 

sejak diterbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 
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b. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode 

berakhir, yaitu : 

1. Tanggal 20 Januari untuk periode laporan realisasi investasi Juli sampai 

dengan Desember, dan 

2. Tanggal 20 Juli untuk periode laporan realisasi investasi Januari sampai 

dengan Juni dengan menggunakan format laporan penempatan harta yang 

berada di dalam negeri pada gambar 4.5.  

Laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai 

berikut : ( PMK-118-PMK03-2016) 

c. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 ( enam ) bulan selama 3 (tiga) 

tahun sejak pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2);  

d. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah 

periode berakhir, yaitu : 

a. Tanggal 20 Januari untuk periode laporan realisasi investasi Juli 

sampai dengan Desember dan  

b. Tanggal 20 Juli untuk periode laporan realisasi investasi Januari 

sampai dengan Juni dengan menggunakan format laporan pengalihan 

dan realisasi investasi tambahan pada gambar 4.6.  

 

 




