
44 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Alasan yang Mendorong Penghapusan NPWP 

 KKP Widjojo Kusumo merupakan kantor konsultan 

pajak yang melayani kewajiban perpajakan para kliennya, 

seperti pembuatan SPT, baik orang pribadi dan badan 

seperta pelaporannya, tax amnasty, pembukuan, serta 

melayani klien yang ingin melakukan penghapusan NPWP. 

Berdasarkan PER/20/PJ/2013 mengatur tentang tata cara 

pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, 

pelaporan usaha dan pengukuhan usaha kena pajak, 

penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan 

pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data 

dan pemindahan wajib pajak. 

 Nova Elita merupakan wajib pajak yang menjadi klien 

KKP Widjojo Kusumo ingin mengajukan permohonan 

penghapusan NPWP karena Nova Elita sudah menikah dan 

suaminya telah memiliki NPWP, sehingga hak dan 

kewajibannya dapat digabung dengan NPWP suaminya. 

Nova  merupakan pegawai yang bekerja pada suatu 

perusahaan swasta, sedangkan suaminya seorang karyawan 

swasta yang bekerja disebuah perusahaan elektronik 

sebagai supervisor bernama Hengky.  
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 Alasan yang mendorong Nova ingin melakukan 

permohonan penghapusan NPWP adalah karena dalam 

PER_20_PJ_2013 tercantum bahwa wanita yang memiliki 

NPWP berbeda dengan suami dan pelaksaan hak 

pemenuhan kewajiban perpajaknannya dapat digabung 

dengan suaminya.  

 

Gambar 4.1 

Formulir Penghapusan NPWP   
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Sumber : KKP Widjojo Kusumo, 2016 

 Formulir penghapusan NPWP diisi dari identitas wajib pajak, yaitu 

NPWP istri, dalam hal ini adalah Nova Elisa, serta alasan penghapusan 

NPWP diberi tanda silang pada NPWp wanita kawin berbeda dengan 

NPWP suami dan pelaksanaan hak dan kewajibannya digabungkan 

dengan suaminya. 

 Nova Eliza membawa formulir penghapusan NPWP seperti pada 

gambar 4.1 yang sudah ditanda tangani oleh Nova Eliza sendiri serta 

lampirannya yaitu foto copy NPWP Nova dan Hengki, foto copy KTP 

Nova dan Hengki, sertan foto copy akta nikah Nova dan Hengki, 

kemudian menyerahkan semua berkas tersebut  ke kantor pelayanan 

pajak terdaftar Nova Eliza 

4.2 Implikasi Dengan Pajak Penghasilan  

Nova merupakan pegawai tetap di satu perusahaan, sehingga 

dia dipotong pajak PPh pasal 21 oleh perusahaannya. Berikut ini 

adalah perhitungan PPh pasal 21 Nova: 
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Tabel 4.1 

Perhitungan PPh Pasal 21 Nova 

Gaji Setahun  

  

60.000.000  

 Biaya Jabatan  

    

3.000.000  

 Penghasilan Netto  

  

57.000.000  

 PTKP  

  

54.000.000  

 Penghasilan Kena 

Pajak  

    

3.000.000  

 PPh Setahun  

       

150.000  

 PPh Sebulan   

         

12.500  

 

Gaji Nova satu tahun adalah Rp 60.000.000 dikalikan 

dengan 5%. hasilnya adalah biaya jabatan yaitu Rp 3.000.000. 

Penghasilan Netto didapat dari gaji 1 tahun dikurangi dengan biaya 

jabatan, hasilnya adalah Rp 57.000.000. Lalu dikurangi PTKP 

Nova adalah Rp 54.000.000 karena Nova seorang wanita. 

Penghasilan netto dikurang PTKP hasilnya adalah penghasilan 

kena pajak yaitu Rp 3.000.000. Setelah itu dikalikan tarif pasal 17 

yaitu 5% dikalikan dengan Rp 3.000.000 hasilnya adalah Rp 

150.000, itu merupakan PPh pasal 21 setahun lalu dibagi 12 (dua 

belas) hasilnya yaitu PPh pasal 21 sebulan sebesar Rp 12.500. Atas 

penghasilan dan PPh pasal 21 tersebut harus dilaporkan Nova pada 

SPT tahunan pribadinya.  
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Sedangkan Hengky sebagai suami Nova juga dipotong PPh 

Pasal 21 karena bekerja sebagai pegawai swasta disebuah 

perusahaan elektronik sebagai supervisor. Berikut ini adalah 

perhitungan PPh Pasal 21 Hengky: 

Tabel 4.2 

Perhitungan PPh Pasal 21 Hengky 

Gaji Setahun  110.000.000 

 Biaya Jabatan  5.500.000 

 Penghasilan Netto  104.500.000 

 PTKP  58.500.000 

 Penghasilan Kena Pajak  46.000.000 

 PPh Setahun  2.300.000 

 PPh Sebulan   191.666 

Sumber : data diolah, 2017 

Gaji Hengky satu tahun adalah Rp 110.000.000 dikalikan 

dengan 5%. hasilnya adalah biaya jabatan yaitu Rp 5.500.000. 

Penghasilan Netto didapat dari gaji 1 tahun dikurangi dengan biaya 

jabatan, hasilnya adalah Rp 104.500.000. Lalu dikurangi PTKP 

Hengky adalah Rp 58.500.000 karena Hengky sudah menikah dan 

tidak memiliki anak, sehingga PTKP nya adalah K/0 = (Rp 

54.000.000 + Rp 4.500.000) = Rp 58.500.000. Penghasilan netto 

dikurangi PTKP hasilnya adalah penghasilan kena pajak yaitu Rp 

46.000.000. Setelah itu dikalikan tariff pasal 17 yaitu 5% dikalikan 

dengan Rp 46.000.000 hasilnya adalah Rp 2.300.000, itu 

merupakan PPh pasal 21 setahun lalu dibagi 12 (dua belas) 

hasilnya yaitu PPh pasal 12 sebulan sebesar Rp 191.666. 
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Atas penghasilan dan PPh pasal 21 tersebut harus 

dilaporkan Hengky pada SPT tahunan pribadinya yaitu dengan 

melampirkan bukti pemotongan pajak penghasilan A1 dan 

memasukannya kedalam formulir 1770 S karena penghasilan 

brutonya lebih dari Rp 60.000.0000. lalu penghasilan nettonya 

masuk pada formulir induk 1770 S, serta pph pasal 21 yang telah 

dipotong oleh pemberi kerja Hengky masuk dalam formulir 1770 S 

lampiran 1 Bagian C jumlah kolom 7. 

4.3 Dampak Setelah Terjadi Penghapusan NPWP  

Dampak setelah wajib pajak berhasil 

melakukan penghapusan NPWP, dalam hal ini Nova 

sebagai istri sesuai dengan apa yang tertulis dalam 

Pasal 8 undang-udang PPh tercantum bahwa 

penghasilan istri yang semata-mata diperoleh dari satu 

pemberi kerja dan penghasilan istri tersebut berasal 

dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan 

usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota 

keluarga lainnya tidak dapat digabungkan dengan 

penghasilan suami (UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 8 

Ayat 1). 

Jika Nova sudah melakukan penghapusan 

NPWP serta mempunyai pendapatan tetap harus 

melakukan pembayaran pajak dengan memakai NPWP 
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suaminya karena pemenuhan hak dan kewajiban 

perpajakannya sudah digabung dengan suaminya 

dengan tarif normal bukan dengan tarif tidak memiliki 

NPWP. Juga harta yang telah masuk dalam SPT 

tahunan orang pribadi Nova digabungkan dengan SPT 

tahunan orang pribadi suaminya. Sehingga pemenuhan 

hak dan kewajiban Nova dan suaminya telah digabung 

menjadi satu dengan suami.  

Tetapi apabila NPWP Nova sudah digabung 

dengan suami, maka Nova tidak lagi melaporkan SPT 

Tahunan pribadinya, melainkan atas penghasilan yang 

didapat dan pajak PPh pasal 21 yang telah dibayar 

tersebut dilaporkan di SPT suaminya. Atas penghasilan 

dan PPh pasal 21 Nova dilaporkan dalam SPT suami 

dalam lampiran dua 1770 S (karena suaminya 

menggunakan SPT formulir 1770 S) yaitu pada bagian 

A nomor 13 pada penghasilan yang dikenakan final 

dan/ atau bersifat final pada kolom penghasilan istri 

dari satu pemberi kerja. Hal tersebut karena Nova 

hanya bekerja pada 1 pemberi kerja dan atas 

penghasilan yang sudah didapatnya tersebut telah 

dipotong PPh.  
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Sedangkan Hengky dalam SPT tahunannya 

apabila sudah digabung dengan Nova maka 

penghasilan Nova masuk dalam SPT tahunan Hengky 

pada formulir 1770 S lampiran 2 bagian A nomor 13 

dan dikenakan penghasilan yang bersifat final, 

sehingga penghitungan SPT 1770 S induk milik 

Hengky tidak berubah dari sebelum digabung dengan 

NPWP Nova, kecuali apabila Nova memiliki pekerjaan 

lebih dari satu pemberi kerja sehingga penghasilan 

Hengky dan Nova digabung dalam formulir Induk dan 

PTKP Hengky berubah menjadi K/I/0 menyebabkan 

perhitungan pajak yang berbeda pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


