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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Setiap subjek pajak wajib mempunyai NPWP dan mendaftarkan 

dirinya ke KPP. Wajib Pajak yaitu badan dan orang pribadi yang menurut 

perundang-undangan memiliki kewajiban pajak, termasuk pemungutan pajak 

atau pemotongan pajak tertentu. Syarat seseorang dinyatakan sebagai Wajib 

Pajak adalah apabila telah mempunyai penghasilan dalam satu tahun melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). .Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

digunakan sebagai tanda pngenal oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai 

suatu sarana administrasi perpajakan . Setiap Wajib Pajak hanya boleh 

memiliki satu NPWP. Selain sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP 

memiliki manfaat lain, seperti sebagai pembayaran pajak di muka atas Fiskal 

Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri, 

sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha 
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Perdagangan, dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di 

Bank-Bank  

Perbedaan WP yang sudah berNPWP dan tidak berNPWP adalah 

pada tarif pajaknya. Bagi WP yang sudah mempunyai NPWP akan dikenakan 

tarif normal . Bagi WP yang tidak berNPWP tarif pajak PPh pasal 21 tarif 

pajaknya lebih tinggi 20%, dari tarif normalnya, untuk PPH pasal 22 dan 23 

WP yang tidak berNPWP dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif 

normalnya atau dikenakan 2x lipat dari jumlah yang dipotong. Dengan 

demikian sangat penting bagi Wajib Pajak memiliki NPWP. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2009 Pasal 2 Ayat 6 tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

dilakukan oleh Jendral Pajak apabila, wajib pajak tersebut sudah tidak 

memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dibidang perpajakan, seperti wajib pajak orang pribadi 

yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, wajib pajak 

orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, 

wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, serta wanita kawin yang 

memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan 

kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suami  

Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo merupakan kantor 

konsultan pajak yang melayani banyak klien yang melakukan kewajiban 

perpajakannya seperti pembuatan NPWP, pelaporan SPT masa dan tahunan, 
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tax amnesty serta mengajukan permohonan penghapusan  NPWP.  Salah satu 

klien Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo, ingin mengajukan 

permohonan penghapusan NPWP karena seorang wanita yang sudah menikah 

dan tidak bekerja lagi melainkan mengikuti suami sehingga pemenuhan hak 

dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami. Berdasarkan latar 

belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis akan membahas dalam 

laporan praktik kerja lapangan yang berjudul “Penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak pada Wanita Kawin”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis sampaikan sebagai 

bentuk latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang 

menjadi pokok pembahasan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan apa saja yang mendorong dilakukannya penghapusan NPWP ? 

2. Bagaimana implikasi dengan pajaknya? 

3. Bagaimana dampak setelah terjadi penghapusan NPWP? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan di 

atas, tujuan penelitiannya antara lain: 

1. Untuk mengetahui alasan yang mendorong dilakukannya penghapusan 

NPWP. 
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2. Untuk menjelaskan implikasi dengan pajak. 

3. Untuk mengetahui dampak setelah terjadi penghapusan NPWP. 

 

1.4 Manfaat penulisan 

     Manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah: 

     1. Bagi penulis 

Sebagai tolok ukur pemahaman penulis mengetahui tata acara penghapusan 

NPWP yang mungkin dapat diterapkan di kemudian hari. 

 2. Bagi pembaca 

Memberi wawasan kepada pembaca mengenai wajib penghapusan NPWP 

dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan topik pembahasan ini. 

3. Bagi Wajib Pajak 

Dapat membantu memberikan informasi kepada wajib pajak yang akan 

melakukan permohonan penghapusan NPWP.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi tentang latat belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 
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Bab landasan teori membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian terumata terkait tentang penghapus NPWP 

BAB III  : GAMBARAN UMUM DAN METODEN PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum tentang kantor konsultan 

yang menjadi tempat magang dan berisi tentang metode penelitian dalam 

mengerjakan laporan penelitian ini 

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang pembahasan masalah yang dibahas dalam penelitian 

ini 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


