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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Definisi Pajak  

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009) pajak merupakan 

iuran dari rakyat yang akan diberikan ke kas suatu negara yang ketentuannya 

harus didasarkan dari Undang-Undang (yang sifatnyatidak dapat dilakukan secara 

paksa), dandilakukan tanpa memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) secara 

langsung, karena iuran tersebut dapat membantu untuk membayar pengeluaran 

umum suatu negara.  

Pajak sendiri dapat dikelompokkan menjadi :  

1. Pajak berdasarkan golongannya yaitu : 

a. Pajak langsung, yaitu Wajib Pajak harus menanggung pajaknya 

sendiri, dan pajak yang ditanggung tidak boleh dibebankan atau 

diberikan ke orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.  

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang diperoleh dengan cara 

dibebankan atau diberikan kepada orang lain. Contohnya adalah 

Pajak Pertambahan Nilai.  

2. Pajak berdasarkan sifatnya yaitu :  

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang ditujukan atas dasar subjeknya, 

dalam artian Wajib Pajak harus memperhatikan terlebih dahulu 

keadaan yang ada pada diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak 

Penghasilan. 
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b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal dan lebih ditujukan 

kepada objeknya saja, tanpa harus melihat kondisi dari Wajib Pajak 

sendiri. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah.  

3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu :  

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh 

pemerintah pusat dan dipergunakan sebagai biaya untuk memenuhi 

kebutuhan anggaran suatu negara. Contohnya adalah Pajak 

Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang sistem pemungutannya dilakukan 

oleh pemerintah Daerah dan dipergunakan sebagai biaya untuk 

memenuhi kebutuhan anggaran suatu daerah. Pajak daerah sendiri 

terdiri dari :  

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.  

- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan 

Pajak Restoran.  

2.1.1  Fungsi Pajak  

       Menurut  Mardiasmo, 2009 fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Fungsi Budgetair, yaitu pajak yang difungsikan sebagai suatu 

sumber dana yang ditujukan kepada pemerintah agar dapat 

dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
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b. Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak merupakan alat ukur 

yang berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah di dalam bidang ekonomi, sosial, maupun di bidang 

pembangunan. 

2.1.2  Tata Cara Pemungutan Pajak 

        Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo, 

2009) : 

a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Pengenaan atas pajak yang dasarnya terlihat dari suatu objeknya 

(penghasilanyang diperoleh sesuai dengan nyata), sehingga akan 

timbul pemungutan-pemungutan baru, yang dapat dilakukan di 

akhir tahun pajak, yakni setelah adanya penghasilan sesungguhnya 

diketahui. Stesel nyata ini jugamempunyai keunggulan maupun 

kelemahan. Keunggulan stelse nyata sendiri adalah pajak yang 

dikenakan akan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah 

pajak hanya dapat dikenakandi akhir periode saja yaitu setelah 

penghasilan riilnya diketahui. 

b. Stelse Anggapan  

Pengenaan atas pajak yang dasarnya ada di dalam sebuah anggapan 

yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Misalnya 

adalah penghasilan yang terjadi pada suatu tahun telah dianggap 

sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga nantinya pada awal 

tahun menimbulkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
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berjalan sudah dapat ditetapkan. Kelebihan atas stelse ini adalah 

pajak bisa dibayarkan selama satu masa berjalan, tanpa harus 

menunggu terlebih dahulu di akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak yang telah dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan 

yang sesungguhnya. 

c. Asas Campuran  

Stelsel ini menunjukkan kombinasi diantara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Besarnya pajak dapat dihitung berdasarkan dari suatu 

anggapan yang dilakukan pada awal tahun, kemudian pada akhir 

tahunnya besarnya pajak harus disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. Bila pada akhirnya besarnya suatu pajak menurut 

kenyataan ternyata lebih besar daripada pajak menurut anggapan, 

maka Wajib Pajak akan mengalami penambahan pajaknya. 

Sebaliknya, apabila terjadi lebih kecil kelebihannya, maka pajak 

dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak.   

2.1.3  Sistem Pemungutan Pajak 

Beberapa sistem yang digunakan dalam proses pemungutan pajak antara 

lain (Mardiasmo, 2009) :  

a. Official Assessment System, merupakan sistem dari pemungutan pajak 

yang telah memberikan sebuah wewenang terhadap pemerintah 

khususnya pihak Fiskus, dengan tujuan agar dapat menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya antara lain dengan 

adanya wewenang sebagai dasaragar besarnya pajak terutang dapat 
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ditentukanoleh Fiskus. Sistem ini juga memberikan sifat yang pasif 

terhadap Wajib Pajak, dan timbulnya utang pajak terjadi setelah 

dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pihak Fiskus. 

b. Self Assement System, merupakan sistem atas pemungutan pajak yang 

telah memberikan wewenang kepada Wajib Pajak, dengan tujuan agar 

Wajib Pajak dapat menentukan sendiri atas besarnya pajak yang 

terutang.Sistem ini juga mempunyai ciri-ciri antara lain: adanya sebuah 

wewenang yang ditujukan untuk Wajib Pajak itu sendiri, dengan 

menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak yang aktif akan 

memulainya dengan cara menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajak yang telah terutang, danpihak Fiskus tidak akan ambil alih di dalam 

proses menghitung, menyetor, maupun melaporkan, tetapi Fiskus akan 

mengawasi prosesnya saja. 

c. With Holding System, merupakan sebuah sistem atas pungutan pajak yang 

akan memberikan wewenangnya kepada pihak ketiga, (bukan pihak 

Fiskus ataupun pihak Wajib Pajak yang telah berkaitan), agar Wajib Pajak 

dapat menentukanbesarnya pajak yang telah terutang menurut. Ciri-

cirinya yaitu wewenang yang telah disepakati dapat menentukan besarnya 

pajak yang terutang yang dilakukan oleh pihak ketiga, tidak untuk pihak 

selain fiskus dan Wajib Pajak.  

2.2 Kewajiban Wajib Pajak  

Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut konsep kewajiban 

subjektif dan objektif yang diterapkan untuk setiap jenis pajak. Artinya, kewajiban 
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perpajakan hanya berlaku jika perorangan atau badan telah memenuhi kriteria 

subjek dan objek pajak yang dikenakan. Dalam hal demikian, perorangan atau 

badan tersebut telah menjadi Wajib Pajak. Skema kewajiban pajak, secara singkat 

dapat dilihat pada gambar 2-1 berikut (Soemarso S.R, 2007) :  

     Gambar 2-1 

Skema Kewajiban Wajib Pajak 

  

 

 

 

 

    

 

2.3  Pajak Pertambahan Nilai    

2.3.1 Pengertian PPN 

     Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM) pertama kali dikenakan berdasarkan Undang-Undang No.8 

Tahun 1983. Undang-undang ini kemudian telah beberapa kali diubah yaitu 

melalui Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.18 

Tahun 2000. Undang-undang tentang PPN dan PPnBm itu sendiri 

menggantikan Undang-undang No.19 Tahun 1951 tentang Pajak Penjualan. 

Sebetulnya, Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan termasuk 

Subjek Pajak Objek Pajak 

Wajib Pajak 

Pendaftaran Pembayaran Pelaporan 

Pembukuan Pemeriksaan 
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dalam jenis pajak yang sama, yaitu pajak atas konsumsi yang dikenakan 

secara tidak langsung.  

Perbedaan antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Pajak Penjualan 

terletak pada cara pemungutannya. Kelemahan utama yang terdapat dalam 

Pajak Penjualan adalah efek kumulatif atau efek pengenaan pajak berganda. 

Efek kumulatif tersebut berupa pengenaan pajak atas pajak yang telah 

dikenakan sehingga mengakibatkan beban pajak yang berlipat bagi konsumen 

akhir. Adanya efek kumulatif itulah yang menjadi alasan utama mengapa 

Pajak Penjualan diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai. Walaupun 

demikian, sistem Pajak Penjualan masih tetap diterapkan untuk Pajak 

Penjualan atas Barah Mewah. Itupun hanya dikenakan sekali pada tingkat 

pabrikan (importir), ( Soemarso S.R, 2007).  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis dari pajak objektif 

pengenaannya ditujukan terhadap objek tertentu yang dapat berupa benda, 

keadaan, perbuatan, atau peristiwa. Oleh karena merupakan pajak objektif, 

maka kewajiban pajak yang terkandung dalam PPN dan PPnBM adalah 

kewajiban objektif. Artinya, kewajiban pajak tersebut lebih dititikberatkan 

pada objek. Kewajiban muncul oleh karena adanya objek kena pajak. Setelah 

dipenuhinya syarat objektif, yaitu setelah ditentukan bahwa suatu objek 

memang termasuk dalam objek kena pajak, maka perlu dicari siapa yang 

harus menjadi penanggung jawab pajak (syarat subyektif). Dalam hal Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak dikenakan 

oleh karena adanya perbuatan, yaitu penyerahan barang dan jasa di daerah 



 

18 
 

pabean Indonesia. Dengan kata lain, PPN dan PPnBM tersebut dikenakan 

oleh karena adanya kejadian lalu lintas barang dan jasa di dalam negeri.  

2.3.2 Karakteristik PPN  

        Karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan 

Nilai maka ia terpilih untuk menggantikan peranan Pajak Penjualan. Apabila 

legal charakter Pajak Pertambahan Nilai yang dikemukakan oleh Prof.Ben 

Terra tersebut di atas, dikaitkan dengan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai 

Indonesia, dapat dirinci sebagai berikut (Untung Sukardji, 1999) dapat dirinci 

sebagai berikut :  

a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak Tidak Langsung  

Pada karakter ini, Pajak Pertambahan Nilai telah memberikan suatu 

nilai yang bersifat konsekuensi yuridis, dalam artian bahwa terdapat 

perbedaan di antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) 

dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara. 

Kedudukan pada pemikul beban pajak yang dapat dilihat secara 

nyata, ternyata ditujukan kepada pembeli Jasa Kena Pajak ataupun 

kepada Barang Kena Pajak. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak ya 

ditujukan pada penjual Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak 

telah diberikan tanggung jawab penug atas pembayaran pajak ke 

dalam kas negara. Apabila telah terjadi penyimpangan ataupun 

penyelewengan administrasi pajakpada pemungutan Pajak 

Pertambaha Nilai, maka pihak Fiskus akan segera meminta 

pertanggungjawabannya terhadap Pengusaha Kena Pajak ataupun si 
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penjual Barang Kena Pajak tersebut, bukan melalui pembeli, 

walaupun pembeli ada kemungkinan bertindak sebagai Pengusaha 

Kena Pajak.  

b. Pajak Objektif  

Pajak objektif merupakan jenis pajak yang kewajiban pajaknya 

timbul karena ditentukan oleh salah satu faktor, yaitu adanya faktor 

objektif.Faktor objektif sendiri timbul karena adanya tatbestand. 

Adapun yang dimaksud dengan tatbestand adalah suatu objek pajak 

yang mempunyai artian sama dengan suatu peristiwa ataupun 

keadaan, yang perbuatan hukumnya juga dapat dikenakan pajak. 

Sebagai Pajak Objektif, adanya suatu kewajiban yang bertujuan 

untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai harus ditentukan dengan 

adanya objek pajak terlebih dahulu. Keadaan subjektif dilakukan 

apabila subjek pajak tidak ambil alih di dalam menentukan besarnya 

Pajak Pertambahan Nilai, dan tidak membedakan antara konsumen 

berupa orang dengan badan, tidak juga ada perbedaan yang 

melibatkan konsumen dengan penghasilan tinggi dan konsumen 

dengan penghasilan yang rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi 

barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.  

c. Multi Stage Tax 

Multi Stage Tax merupakan suatu karakteristik pada Pajak 

Pertambahan Nilai yang pada dasarnyadikenakan di setiap mata 

rantai melalui dua jalur, yaitu jalur produksi ataupun jalur distribusi. 
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Pajak Pertambahan Nilai juga wajib dikenakan kepada setiap 

penyerahan barang yang telah menjadi objek Pajak Pertambahan 

Nilai, yaitu dimulai dari tingkat perusahan dipabrik (manufacturer) 

kemudian perusahaan tingkat pedagang besar (wholesaler) dalam 

berbagai bentuk atau nama, hingga tingkat pedagang pengecer 

(retailer).  

d. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Sistem 

Penggunaan Faktur Pajak 

Sebagai mekanisme pemungutan pajak yang berkaitan dengan 

faktur pajak, adanya konsekuensi di dalam penggunaan credit 

method sangatlah penting yaitu sebagai penghitungan Pajak 

Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pembuatan faktur pajak 

juga harus wajib dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah 

bersangkutan, sebagai bukti apabila dilakukan pemungutan pajak. 

Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan 

bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Faktur Pajak inilah akan 

dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib 

dibayar ke kas negara.  

e. Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri 

Pajak yang didasarkan atas konsumsi umum dalam negeri 

khususnya pada bidang Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan 

di dalam negeri, hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena 
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Pajak/Jasa Kena Pajak saja. Oleh sebab itu, adanya kesamaan atas 

komoditi impor dengan presentase produk domestik, maka akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak atas konsumsi ini, 

sebenarnya mempunyai tujuan akhir Pajak Pertambahan Nilai yaitu 

dengan adanya pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi 

itu sendiri (a tax on consumption expenditure), pengenaan pajak 

tersebut dilakukan kepada perseorangan atau badan, baik badan 

milik swasta ataupun badan milik Pemerintah, yang telah 

dibebankan ke anggaran belanja negara dalam bentuk belanja 

barang atau jasa.  

f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Nilai 

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah terbentuk melalui 

dua faktor yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas 

konsumsi oleh barang ataupun oleh jasa, dan dalam pemungutannya 

Pajak Pertambahan Nilai telah menganut sebuah prinsip, yaitu 

prinsip atas suatu tempat tujuan. Pajak Pertambahan Nilaimenurut 

mekanisme pemungutannya, terdapat dua prinsip pemungutan yaitu 

prinsip tempat tujuan (origin principle) dan prinsip tempat tujuan 

(destination principle). Yang dimaksud dengan prinsip tempat 

asaladalah bahwa pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilaiharus 

berdasarkan dari tempat barang atau jasa yang akan dikonsumsi 

tersebut berasal. Sedangkan pengertian dari prinsip tempat tujuan 

adalah, pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai dimana barang 
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atau jasa tersebut telah dikonsumsi. Kedudukan Pajak Pertambahan 

Nilai di dalam perdagangan internasional sendiri, berpengaruh 

sangat besar terhadap kedua prinsip tersebut.Apabila ditinjau 

kembali terdapat sifat netral dalam Pajak Pertambahan Nilai 

dibidang perdagangan internasional, oleh sebab itu prinsip yang 

dapat dianut adalah prinsip tempat tujuan (destination principle). 

Dengan adanya prinsip tersebut, maka komoditi impor akan lebih 

bertanggung jawab di dalam menanggung beban pajak, yang tentu 

saja beban yang akan ditanggung sama dengan barang produksi 

yang ada di dalam negeri. Karena adanya kesamaan dalam proses 

konsumsi pada kedua komuditi tersebut, maka beban pajak yang 

akan ditanggung juga akan sama terhadap kedua komuditi. Dengan 

demikian maka kompetisi antara komoditi impor dengan produk 

domestik tidak dipengaruhi oleh PPN. Sebaliknya tempat komoditi 

ekspor yang akan dikonsumsi, tidak akan dikenakan PPN atas 

barang produksi yang ada di dalam negeri yang akan diekspor.  

g. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda 

Pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak 

Penjualan (PPn) 1951 kemungkinan akan dapat dihindari sebanyak 

mungkin dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai 

tambah saja. Keadaan ini berbeda dengan situasi dalam era UU PPn 

1951, yang dalam pelaksanaannya, Pengusaha tidak diberi hak 

untuk memperoleh kembali PPn yang dibayar atas perolehan bahan 
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baku/ pembantu atau barang modal. Akibatnya, Pajak Penjualan 

yang terutang sepenuhnya merupakan hasil perkalian tarif PPn 

dengan peredaran bruto.  

Dari karateristik - karakteristik diatas dapat disimpulkan kelebihan dan 

kekurangan dari Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri diantaranya 

adalah:  

Kelebihan-kelebihan Pajak Pertambahan Nilai :  

a. Adanya proses pencegahan apabila telah terjadi pengenaan pajak 

berganda. Dengan mekanisme  pengkreditan walaupun pengenaan 

PPN dikenakan secara bertingkat dapat dihindari kemungkinan 

timbulnya pengenaan atas pajak berganda. 

b. Akan bersifat netral di dalam era perdagangan yang ada di dalam 

ataupun di luar negeri.  

c. PPN yang dikenakan atas perolehan dari Barang Modal, dapat 

pengambilannya dapat diperoleh di bulan perolehan, dan harus 

disesuaikan dengan tipe konsumsi (consumption type VAT) dan 

metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method). 

Dengan demikian maka sangat membantu likuiditas perusahaan.  

d. Pajak Pertambahan Nilai juga dapat ditinjau berdasarkan dari 

sumber pendapatan negara, yaituakan mendapatkan suatupredikat 

sebagai “money maker”,dikarenakan konsumen mempunyai peran 

aktif sebagai pemikul beban pajak yang tidak pernah merasa 
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terbebani oleh pajak yang dipikulnya, sehingga pihak Fiskus akan 

lebih mudah untuk memungut pajaknya.  

Kelemahan-kelemahan Pajak Pertambahan Nilai :  

a. Adanya dampak biaya administrasi di dalam Pajak Pertambahan 

Nilai yang relatif lebih tinggi, apabila dibandingkan dengan Pajak 

Tidak Langsung lainnya, baik biaya di bidang administrasi pajak 

maupun biaya pada wajib pajak itu sendiri. 

b. Akan menimbulkan suatu dampak regrasif, yang artinya bahwa 

dengan adanya tingkat kemampuan konsumen yang semakin tinggi, 

maka beban pajak yang ditanggung akan semakin ringan, dan 

sebaliknya jika tingkat kemampuan konsumen tersebut rendah, 

maka beban pajak yang ditanggung akan semakin berat. 

Konsekuensi karakteristik PPN sendiri akan berdampak pada pajak 

objektifnya.  

c. Upaya penyelundupan pajak membuat PPN menjadi resah. 

Keresahan itu timbul karena terdapat mekanisme dari pengkreditan 

yang merupakan upaya sebagai memperoleh kembali pajak yang 

dibayar oleh Pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih 

dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.  

d. Konsekuensi dari kelemahan tersebut pada sub 3), PPN menuntut 

tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 
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2.3.3 Barang Kena Pajak (BKP) 

 Pengertian dan pengecualian BKP menurut Djoko Muljono, 2008 antara 

lain : 

1. Pengertian BKP  

Pasal 1 Undang-Undang PPN disebutkan Barang Kena Pajak (BKP) 

adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat 

berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang 

tidak berwujud. Barang berwujud adalah aktiva tetap, seperti 

kendaraan, mesin, dan juga berupa persediaan bahan baku, maupun 

barang jadi lainnya, sedangkan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

diantaranya seperti Merek Dagang, Hak Cipta, Hak Paten, dan hak-

hak lainnya. 

Pasal 4 pada Undang-Undang PPN huruf a, disebutkan bahwa 

penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut :  

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena 

Pajak. 

b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud. 

c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan 

d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya. 
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2. Pengecualian Barang Kena Pajak  

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan berdasarkan 

Undang-Undang PPN pasal 4A ayat (2) sebagai berikut :  

a. Barang yang diambil dari hasil tambang, penggalian, dan 

pengeboran yang  sumbernya diambil secara langsung, yang 

dimaksudkan barang dari prosesnya dapat diambil langsung dari 

sumber hasil pengeboran, contohnya adalah pemrosesan pada 

gas bumi,minyak mentah ( crude oil), batu bara, pasir dan 

kerikil, yang kemudian akan dijadikan sebuah briket biji timah, 

biji emas, batu bara dan biji besi. 

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 

rakyat banyak, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam 

ayat ini adalah sagu, jagung, garam beryodium/tidak beryodium, 

beras, gabah, kedelai. 

c. Penyajian makanan dan minuman yang ada di restoran, di hotel, 

rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan 

minuman yang dikonsumsi secara layak ataupun tidak, tidak 

juga termasuk makanan dan minuman yang diberikan oleh suatu 

usaha baik berupa jasa boga ataupun catering. Agar terhindar 

dari pajak berganda, karena itu harus dikenakan objek 

pengenaan Pajak Daerah.  

d. Uang, surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lainnya, 

serta emas batangan.  
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2.3.4 Jasa Kena Pajak (JKP) 

 Pengertian dan pengecualian JKP yang dikutip dari Djoko Muljono, 2008 

antara lain : 

1. Pengertian Jasa Kena Pajak 

Pasal 1 Undang-Undang PPN disebutkan Jasa Kena Pajak (JKP) 

adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas 

atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau 

permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 

Pasal 4 Undang-Undang PPN tertulis bahwa Pajak Pertambahan 

Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean yang dilakukan Pengusaha. Penjelasan pada pasal tersebut 

yaitu bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa 

Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat 

(1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa 

yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak. 

b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan 

c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 
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Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah 

Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri 

dan/ atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.  

2. Pengecualian Jasa Kena Pajak  

Beberapa jenis jasa yang dikenakan atas PPN yang penetapannya 

ditentukan oleh Peraturan Pemerintah, maka dapat didasarkan atas 

kelompok-kelompok jasa diantaranya adalah :  

a. Jasa dibidang pelayanan medik, meliputi : jasa kedokteran 

(dokter umum,dokter hewan, atau profesi dokter lainnya), jasa 

ahli kesehatan, dan jasa kebidanan. 

b. Jasa di bidang pelayanan social, meliputi : jasa pemadam 

kebakaran kecuali yang sifatnya komersial, jasa pelayanan panti 

asuhan, jasa pemberi pertolongan pada kecelakaan. 

c. Jasa di bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha, meliputi : 

jasa perbankan kecuali jasa penyediaan tempat untuk 

penyimpanan barang dan surat berharga, jasa asuransi tidak 

termasuk broker asuransi. 

d. Jasa di bidang keagamaan, meliputi : jasa pelayanan rumah 

ibadah, jasa pemberi dakwah. 

e. Jasa di bidang pendidikan, meliputi : jasa penyelenggaraan 

pendidikan sekolah, jasa penyelenggaraan pendidikan di luar 

sekolah. 

f. Jasa di bidang kesenian dan hiburan. 
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g. Jasa di bidang penyiaran bukan bersifat ikhlan. 

h. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.  

i. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi : jasa tenaga kerja, jasa 

penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. 

j. Jasa di bidang perhotelan, meliputi : jasa persewaan kamar, 

rumah penginapan, losmen, mostel, persewaan ruangan untuk 

kegiatan acara atau pertemuan di hotel.  

k. Jasa disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum meliputi jasa yang dilaksanakan 

intansi pemerintah, meliputi : pemberian NPWP, pemberian Izin 

Usaha Perdagangan.  

2.3.5  Pengusaha Kena Pajak  

       Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Resmi, 2013 adalah :  

a. Pengertian Pengusaha  

Pengertian dari pengusaha adalah orang pribadi atau badan jenis 

apapun yang memiliki kegiatan usaha di berbagai bidang, atau 

yang mempunyai pekerjaan untu menghasilkan suatu barang, 

mengimpor barang, mengekspor barang, atau bahkan melakukan 

usaha perdagangannya di dalam atau luar negeri, melakukan usaha 

di bidang jasa, atau memanfaatkan jasanya dari luar pabean, 

memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar pabean. 
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b. Pengusaha Kena Pajak 

 Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang penyerahan 

barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajaknya dilakukan 

berdasarkan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 

1984 dan perubahannya. 

c. Pengusaha Kecil 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 

menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk ke 

dalam pengusaha kecil, tetapi apabila suatu bulan dalam suatu 

tahun buku terdapat jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan 

yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, maka harus wajib 

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak paling lama yaitu di akhir bulan berikutnya.  

Fungsi pengukuhan PKP antara lain (Mardiasmo, 2009) : 

a. Untuk menunjukkan sebuah identitas PKP yang telah bersangkutan.  

b. Hak dan kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah harus wajib dilaksanakan. 

c. Adanya pengawasan terhadap administrasi-administrasi perpajakan. 

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan kegiatan usaha, pengusaha 

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, berdasarkan Keputusan 

Dirjen Pajak No.Kep.161/Pj/2001, diuraikan sebagai berikut (Waluyo, 

2009) : 



 

31 
 

1. Tempat Pelaporan Kegiatan Usaha 

a. Tempat pelaporan kegiatan usaha Pengusaha untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal kegiatan usaha 

Wajib Pajak.  

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran orang pribadi 

yang tempat tinggalnya tidak sama dengan tempat kegiatan 

usaha dilakukan dan Pengusaha Kena Pajka tersebut tidak 

melakukan usaha apapun ditempat tinggalnya, maka tempat 

terutang pajaknya adalah hanya ditempat kegiatan usaha 

dilakukan. Dengan demikian, secara administratif terhadap 

Pengusaha Kena Pajak dimaksud hanya dikukuhkan di tempat 

kegiatan usaha dilakukan.  

c. Jika perusahaan yang berasal dari pusat ataupun dari cabang 

perusahaan tempat lainnya, telah memiliki satu tempat pajak 

terutang lebih dari satu,maka Barang Kena Pajak akan 

dipindahkan dari tempat tersebut yatitu dari pusat atau 

sebaliknya dari Barang Kena Pajak yang diserahkan antar 

cabang perusahaan, termasuk dalam pengertian penyerahan 

BKP. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai lebih dari 

satu tempat pajak terutang usahanya wajib dilaporkan agar dapat 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tempat-tempat 

dimana Wajib Pajak melakukan usahanya.  
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2. Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak 

a. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah untuk 

Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di wilayah 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Wajib Pajak Badan 

Usaha.  

b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing untuk seluruh 

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak go public, 

kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor 

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan dan Wajib 

Pajak Penanaman Modal Asing yang bertempat kedudukan di 

Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan, dan 

Kawasan Pulau Karimun, atas permohonan Wajib Pajak 

diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan melaporkan 

usahanya pada KPP setempat. 

c. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing untuk seluruh 

Wajib Pajak Badan dan Orang Asing. 

d. Kantor PelayananPajak Perusahaan go public (KPP Masuk 

Bursa) untuk seluruh Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin 

emisi saham dari Badab Pengawas Pasar Modal kecuali Wajib 

Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 

Daerah, serta Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang 

bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, 

Kawasan Pulau Karimun, atas permohonan Wajib Pajak 
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diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan melaporkan 

usahanya pada KPP setempat.  

e. Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk Wajib Pajak Badan 

Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di luar Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta.  

f. Kantor Pelayanan Pajak tempat cabang atau kegiatan usaha 

dilakukan untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal Asing, Badan dan 

Orang Asing, dan Perusahaan go public, terbatas pada Pajak 

Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak 

Pertambahan Nilai, dan Pajka Penjualan atas Barang Mewah.  

3. Batas Waktu Pelaporan 

Batas waktu pelaporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajka adalah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saat 

usaha mulai dijalankan. Namun demikian, pengusaha dapat 

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 

Pajak sebelum saat usaha mulai dijalankan yaitu saat pendirian atau 

saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Untuk Tahun Pajak 2001 

dan seterusnya pada setiap pengukuhan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) tidak perlu lagi diberikan NPPKP tersendiri. 

Pencabutan Pengukuhan Sebagai PKP diantaranya (Waluyo, 2009) : 

1. Bila Wajib Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan 

Pajak lain, bubar, atau tidak memenuhi syarat sebagai PKP lagi, 
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maka terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pencabutan 

pengukuhan sebagai PKP.  

2. Pencabutan PKP dilakukan dengan cara mengisi Formulir 

Pemutakhiran Data Wajib Pajak yang pengisiannya dilakukan oleh  

a. Wajib Pajka atau kuasanya yang sah dengan melampirkan Surat 

Kuasa.  

b. Petugas Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam hal :  

i. Wajib Pajka meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan, 

berdasarkan Surat Keterangan Kematian, atau fotokopi 

laporan kematian Wajib Pajak.  

ii. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal 

kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap dan 

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi 

untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak berdasarkan 

hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak yang 

bersangkutan.  

3. Bila Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan 

atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain atau 

berubahnya status perusahaan yang mengakibatkan KPP yang 

mengelolanya berubah, penghapusan NPWP dan pencabutan 

pengukuhan PKP dilakukan sebagai berikut :  
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a. Wajib Pajak mengajukan Surat Pemberitahuan Pindah ke 

KPP lama atau langsung ke KPP baru tanpa disyaratkan 

harus mengisi Formulir Pemutakhiran Data Wajib Pajak. 

b. Surat Pemberitahuan pindah sebagaimana dimaksud pada 

butir 3a harus memuat data sekurang-kurangnya mengenal 

nama, NPWP, Nomor Register dan alamat baru Wajib Pajak 

di tempat yang dituju yang diperlukan oleh KPP lama untuk 

menerbitkan surat perpindahan Wajib Pajak dan/atau Surat 

Pencabutan Pengukuhan sebagai PKP untuk dikirimkan ke 

KPP baru.  

c. Berdasarkan Surat Perpindahan Wajib Pajka dan/atau Surat 

Pencabutan Pengukuhan sebagai PKP, KPP baru akan 

menerbitkan Kartu Pendaftaran, Kartu NPWP, Surat 

Pengukuhan PKP, dan Surat Pemberitahuan telah terdaftar 

di KPP baru. 

Proses pencabutan PKP antara lain (552/KMK.04/2000 Jo 

571/KMK.03/2003) : 

a. Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan terlebih 

dahulu. 

b. Dalam jangka waktu yaitu 2 bulan keputusan akan segera diberikan 

sejak permohonan tersebut diterima. 

c. Jika keputusan tersebut tidak segera diberikan kepada Dirjen Pajak 

dalam kurun jangka waktu selama 2 bulan, maka permohonan 
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tersebut dianggap dikabulkan dan keputusan pencabutan akan 

diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah 2 bulan tersebut.  

2.3.6  Objek PPN 

      Di dalam pasal 4 Undang-Undang PPN Tahun 2009 disebutkan bahwa 

PPN akan di berikan pengenaan terhadap :  

a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang akan dilakukan oleh  

Pengusaha di dalam daerah Pabean.  

b. Impor Barang Kena Pajak, pajak juga dipungut pada saat impor 

Barang Kena Pajak, Pemungutan dilakukan melalui Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai.  

c. Jasa Kena Pajak yang penyerahannya dilakukan oleh Pengusaha di 

dalam daerah Pabean.  

d. Barang Kena Pajak tidak berwujud terhadap pemanfaatan Barang 

Kena Pajakyang ada di luar daerah Pabean atau di dalam daerah 

Pabean.  

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam 

daerah Pabean. 

f. Barang Kena Pajak berwujud yang diekspor oleh Pengusaha Kena 

Pajak. 

g. Barang Kena Pajak tidak berwujud yang diekspor oleh Pengusaha 

Kena Pajak.  

h. Jasa Kena Pajak yang diekspor oleh Pengusaha Kena Pajak.  
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2.3.7  Tarif PPN 

Menurut Djoko Muljono, 2008 tarif PPN yang terutang atas BKP 

maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif 

tertentu. Besarnya tarif PPN dapat dibedakan menjadi 4 yaitu : 

a. Tarif Umum  

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN disebutkan bahwa tarif 

Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Dalam hal Pajak 

Pertambahan Nilai telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran 

atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110 

dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak.  

b. Tarif Ekspor 

Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang PPN bahwa tarif 

Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. 

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean. Oleh karena 

itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar 

Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 

0% (nol persen). Penggunaan tarif 0% bukan berarti pembebasan 

dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak 

Masukan yang telah dibayar dari barang diekspor tetap dapat 

dikreditkan.  
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c. Tarif Minimal dan Maksimal 

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa Dengan 

Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5%dan setinggi-

tingginya 15%. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi 

dan/ atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan, Pemerintah 

diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 

serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap 

memakai prinsip tunggal. Perubahan sebagaimana dimaksut pada 

ayat ini, dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan 

Anggaran dan  Belanja Negara.  

d. Tarif Efektif  

Tarif Efektif dari PPN dikenakan pada berbagai BKP tertentu, yaitu 

seperti industri rokok. Atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat 

di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang dibuat 

di luar negeri oleh importir hasil tembakau dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai sebesar 8,4%. 

2.3.8 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPN 

     Yang wajib membayar/menyetor dan melapor PPN menurut 

http://pajak.go.id : 

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
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2. Pemungut PPN antara lain :  

a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

b. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah 

c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  

Yang wajib disetor :  

1. Oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah : 

a. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan 

dan PajakKeluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan 

dan Pajak Keluaran, bilaPajak Masukan lebih kecil dari Pajak 

Keluaran. 

b. PPnBM yang dipungut oleh PKP Pabrikan Barang Kena Pajak 

(BKP) yangtergolong mewah. 

c. PPN/ PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat 

Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat 

Tagihan Pajak (STP). 

2. Oleh Pemungut PPN/PPnBM adalah PPN/PPnBM yang dipungut 

oleh Pemungut PPN/PPnBM.  

Tempat Pembayaran atau Penyetoran PPN adalah : 

1. Kantor Pos dan Giro 

2. Bank Persepsi  
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Saat Pembayaran atau Penyetoran PPN :  

1. Penyetoran PPN dan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajakdapat 

dilakukan perhitungan sendiri, dan penyetorannya dilakukan paling 

lama akhirbulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan 

sebelum penyampaian atas Surat Pemberitahuan MasaPajak 

Pertambahan Nilai. 

2. PPN dan PPnBM yang telah dicantumkan di dalam SKPKB, 

SKPKBT, dan STP harusdibayarkan/disetorkan sesuai dengan batas 

waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.  

3. Pelunasan PPN/PPnBM yang dilakukan atas Impor, harus dilakukan 

bersamaan dengan saat pembayaran BeaMasuk, dan apabila terjadi 

penundaan/pembebasan atas pembayaran Bea Masuk, maka harus 

ada pelunasan pada saat penyelesaian dokumen impor.  

4. Pemungutan atas PPN/PPnBM juga dapat dilakukan oleh :  

a. Penyetoran yang dilakukan kepada Bendahara Pemerintahan 

paling lama tanggal 7 (tujuh) bulanberikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir. 

b. Pemungutan yang dilakukan terhadap Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai untuk PPN / PPnBM atas Impor, dan Pajak 

Pertambahan Nilainya harus disetorkandalam jangka waktu 1 

(satu) hari kerja, setelah pemungutan PPN dilakukan. 

5. Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai atas tepung terigu yang 

dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), PKP harus 
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melunasi sendiri sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) 

ditebus.  

Saat Pelaporan PPN :  

1. Perhitungan atas PPN dan PPnBM yang dilakukan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak, pelaporannya harus tercantumkan di dalam 

SPT Masa dan penyampaiannya dilakukan kepada Kantor 

Pelayanan Pajak setempat, dengan waktu paling lama akhir 

bulanberikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

2. Pelunasan atas PPN dan PPnBM yang tercantum di dalam SKPKB, 

SKPKBT, dan STP harus segera dilaporkan ke Kantor Pelayanan 

Pajak yang menerbitkan. 

3. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh : 

a. Pelaporan untuk Bendahara Pemerintah harus dilakukan paling 

lama dalam jangka waktu akhir bulan berikutnyasetelah Masa 

Pajak berakhir. 

b. Pelaporan untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, 

yang dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir. 

4. Penyerahan tepung terigu yang dilakukan oleh BULOG, maka 

perhitungan aatas PPN dan PPnBM dilakukan sendiri oleh 

Pengusah Kena Pajak, dan pelaporannya harus di dalam SPT Masa 

dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling 

lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 
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Sarana Pembayaran atau Penyetoran Pajak :  

1. Formulir-formulir Surat Setoran Pajak(SSP) yang tersedia di 

Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan 

Penyuluhan serta Konsultasi Perpajakan yang ada di seluruh 

Indonesia, akan digunakan untuk pembayaran dan penyetoran PPN 

dan PPnBM . 

2. Kelengkapan dan kesahan pada Surat Setoran Pajak (SSP) akan 

terjadi apabila jumlah PPN/ PPn BM yangdisetorkan telah terjadi 

penyesuaian dengan apa yang dicantumkan ke dalam Daftar 

Nominatif WajibPajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima 

pembayaran, Kantor Pos dan Giro,atau Kantor Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai penerima setor. 

2.3.9   Faktur Pajak  

       Pada pasal 1 Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa faktur pajak 

adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

penyerahan atas Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena 

impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. PKP wajib membuat faktur pajak, pada setiap melakukan penyerahan 

BKP atau JKP seperti berikut penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean, 

ekspor BKP, dan penyerahan JKP di dalam Pabean.  

 Dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN, Pengusaha 

Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang 
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Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a atau huruf f dan 

setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c. Yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu Pengusaha Kena Pajak 

yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib memungut 

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai 

pungutan pajak apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa 

Kena Pajak. Pembuatan Faktur Pajak tidak perlu dilakukan secara khusus 

atau berbeda dengan Faktur Penjualan. Faktur Pajak dapat berupa Faktur 

Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan dokumen-dokumen tertentu yang 

ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak ( Djoko 

Muljono, 2008 ).  

Pengusaha Kena Pajak yang dikutip dari Waluyo, 2011 adalah sebagai 

berikut: 

 Pembuatan Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak wajib dilakukan 

pada setiap : 

a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) 

b. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)  

c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud  

d. Ekspor Jasa Kena Pajak 

Faktur Pajak dapat dibedakan menjadi 4 yaitu (Djoko Muljono, 

2008) : 

a. Faktur Pajak Gabungan, merupakan Faktur Pajak yang meliputi 

seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena 
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Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan 

takwim tertulis dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang PPN. 

Faktur Pajak Gabungan dibuat paling lambat yaitu pada akhir bulan 

berikutnya setelah bulan penyerahan BKP atau JKP dalam hal 

pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah 

berakhirnya bulan penyerahan BKP maupun JKP.   

b. Faktur Pajak Sederhana,tercantum di dalam Pasal 13 Ayat (7) 

Undang-Undang PPN bahwa faktur pajak sederhana juga 

merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan 

JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. 

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan 

atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang 

paling sedikit memuat (Djoko Muljono, 2008) :  

a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang 

menyerahkan BKP atau JKP. 

b. Jenis dan Kuantum. 

c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak 

atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah. 

d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana. 

 Faktur Pajak Sederhana bisa berupa bon kontan, kuintansi, 

bukti pembayaran, dan dokumen lain yang sejenis (Mardiasmo, 
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2009). Kelemahan faktur pajak sederhana adalah pajak 

masukannya tidak dapat dikreditkan.  

c. Faktur Pajak Standar, yang diterbitkan setelah melewati jangka 

waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak Standard seharusnya dibuat, 

adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar, dan Pengusaha 

Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut 

dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak Standar, dan Pengusaha 

Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak Standar tidak dapat 

mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya. 

Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 

ayat (4) Undang-Undang KUP dalam hal yaitu:  

- Menerbitkan Faktur Pajak Standar yang tidak memuat keterangan 

dan/atau tidak mengisi secara lengkap, jelas, dan benar, dan/atau 

tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh 

Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak 

Standar. 

- Menerbitkan Faktur Pajak Standar lebih dari 3 bulan sejak saat 

Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat.  

PKP yang membuat faktur pajak standar wajib menggunakan kode 

dan nomor seri faktur pajak sebagai berikut : 

000.000-00.00000000 

1. Kode faktur pajak terdiri dari :  

a.  kode transaksi sebanyak 2 (dua) digit. 
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b. kode status sebanyak satu digit, yang meliputi kode 0 untuk 

normal, dan kode 1 untuk penggantian. 

c. kode cabang sebanyak 3 (tiga) digit. 

2. Nomor seri faktur pajak terdiri dari :  

 a. 2 (dua) digit tahun penerbitan 

 b. 8 (delapan) digit nomor urut 

Faktur pajak wajib dibuat paling lambat yaitu :  

a. Di akhir bulan berikutnya , yaitu setelah bulan terjadinya 

penyerahan BKP atau JKP dalam hal pembayaran diterima 

setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP 

atau JKP. 

b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam pembayaran terjadi 

sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP 

dan atau penyerahan JKP. 

c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan 

pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum 

penyerahan JKP. 

d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal 

penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 

e. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada 

bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN.  

f. Dokumen Sebagai Faktur Pajak 
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d. Dokumen Sebagai Faktur Pajak, dalam Pasal 13 Ayat (6) Undang-

Undang PPN menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat 

menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak. Menyimpang 

dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur 

Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa 

digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. 

Ketentuan ini diperlukan karena : 

a. Faktur Penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal 

oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif 

sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kwintansi pembayaran telepon 

dan tiket pesawat udara.  

b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, 

sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu 

pihak yang menyerahkan BKP atau JKP, berada di luar Daerah 

Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan JKP dari luar Daerah 

Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai 

Faktur Pajak.  

2.4 Restitusi  

2.4.1 Pengertian Restitusi  

     Menurut Muhammad Rusdji, 2007 kelebihan pembayaran pajak atau  

restitusi adalah (PER 122/06) : 

a. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berisikan 

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pajak Penjualan 
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atas Barang Mewah telah mengalami beberapa perubahan yaitu terakhir 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang – 

Undang tersebut menjelaskan tentangKelebihan Pajak Masukan 

terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu.   

b. Dalam penjelasan di huruf a atas Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu 

Masa Pajak tertentu dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah 

dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang 

diekspor, telah terkandung di dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pada Undang-Undang 

tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu menjadi 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang membahas tentang 

ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.  

2.4.2 Dasar Hukum 

Secara umum, restitusi pajak diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :  

a. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP 

Setelah adanya proses pemeriksaan, maka Direktur Jenderal Pajak 

akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), 

yang terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang 

dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.  

b. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP 

Direktur Jenderal Pajak, akan melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan kebenaran pembayaran pajak yang didasarkan pada Surat 
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Permohonan Wajib Pajak terlebih dahulu. Proses penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar terjadi jika telah terdapat pembayaran 

pajak yang seharusnya tidak terutang, dan telah ditentukan menurut 

Peraturan Menteri Keuangan.  

c.  Pasal  17B ayat (1) Undang-Undang KUP 

Setelah proses pemeriksaan yang dilakukan atas permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, atau selain permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang 

berdasarkan pada Pasal 17C dan Wajib Pajak berdasarkan pada 

Pasal 17D, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP) yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 

Surat Permohonan diterima dengan lengkap. 

d.  Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang KUP 

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat 

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk 

Pajak Penghasilanyaitu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

permohonan diterima secara lengkap, dan untuk Pajak Pertambahan 

Nilai paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara 

lengkap.  
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e.  Pasal 9ayat (4c) Undang-Undang PPN 

Dengan adanya Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan yang 

didasarkan dari ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e dapat 

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajakyang harus mempunyai 

kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak yang berisikokan rendah, 

Pengusaha Kena Pajak melakukannya dengan pengembalian 

pendahuluan kelebihan pajak yang ketentuannya diatur di dalam 

Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta dengan berbagai 

perubahan-perubahannya.  

f. Pasal 17D ayat (1) Undang-Undang KUP 

Dengan adanya penelitian atas permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

dengan memenuhi persyaratan tertentu, maka Direktur Jenderal 

Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Penghasilan paling lama 

yaitu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, dan 

untuk Pajak Pertambahan Nilai paling lama 1 (satu) bulan sejak 

permohonan diterimasecara lengkap. 

g. Pasal 17E Undang-Undang KUP 

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, bahwa pembelian 

Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean, yang tidak 

dikonsumsi di daerah pabeannya, yang dilakukan oleh orang pribadi 
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yang bukan subjek pajak di dalam negeri, akan diberikan 

pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar. 

h. Peraturan Dirjen Pajak yang diatur di dalam Nomor PER-

122/PJ./2006jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang diatur pada 

Nomor PER-49/PJ./2008. 

i. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.03/2010 

yang mengatur mengenaiTata Cara Pengembalian Kelebihan 

PPN/PPnBM. 

j. Adanya peraturan dalam PMK 74/PMK.03/2012 mengenai Tata 

Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam 

Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 

k. PMK 71/PMK.03/2010Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 

yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah. 

2.4.3 Sebab-sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak  

Pertambahan Nilai 

  Menurut Djoko Mujono, 2008 kelebihan pembayaran PPN terjadi 

dikarenakan : 

1. Dalam suatu masa pajak terjadi apabila jumlah pajak masukan yang 

dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut. 

Metode pengenaan PPN di Indonesia adalah indirect substraction 

method. Dalam metode ini menyebutkan bahwa PPN yang terutang 

akan dihitung dengan cara pajak masukan dikurangi dengan pajak 

keluarannya, sehingga akan menimbulkan kelebihan pembayaran 
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pajak. Adanyakelebihan pembayaran pajak inilah, permohonan 

pengembalian atau restitusi nantinya dapat diminta oleh Wajib 

Pajak. Penyebab dari adanya jumlah pajak masukan dapat lebih 

besar daripada pajak keluarannya, antara lain : 

a. Pembelian/impor Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena 

Pajakdapat dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yaitu pada 

saat masa investasi atau pada saat awal usaha dimulai. 

Kemungkinan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak 

modal seperti gedung, mesin, pembelian bahan baku atau bahan 

pembantu atau perolehan Jasa Kena Pajak sebelum usaha 

dimulai, dapat dilakukan bagi Pengusaha Orang Pribadi. 

Namun, bagi perusahaan yang berbentuk badan, kegiatan-

kegiatan tersebut dapat dilakukan pada awal usaha dimulai. 

Apabila pengukuhan yang terjadi pada pengusaha yang 

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, maka pembayaran atas 

Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak masukan yang 

dapat dikreditkan, walaupun sementara pajak keluaran 

pemungutannya belum melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak. Andaikata sudah melakukan 

penyerahan kena pajak, jumlah pengenaan pajak pun relatif 

masih tergolong kecil. Oleh karena itu, bagi Pengusaha Kena 

Pajak yang sudah melakukan pengukuhan  pada saat sebelum 
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ataupun pada saat usaha dimulai, maka jumlah pajak masukan 

harus selalu lebih besar daripada jumlah pajak keluaran. 

b. Kegiatan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dapat 

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena 

Pajak dapat dikenakan tarif 0%. Dengan demikian dapat 

dipastikan bahwa tidak akan ada pajak keluaran yang dapat 

dikreditkan dengan pajak masukan sehubungan dengan 

perolehan BKP dan JKP yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan ekspor tersebut. 

c.  Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang 

dilakukan oleh pemungut PPN akan diserahkan ke Pengusaha 

Kena Pajak.Pengusaha Kena Pajakyang melakukan penyerahan 

BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN akan mengalami 

kelebihan pembayaran PPN sebab pada saat pembelian atau 

perolehan BKP dan atau JKP sudah membayar PPN sebagai 

pajak masukan tetapi pajak keluaran yang seharusnya diterima 

oleh PKP yang bersangkutan ternyata dipungut oleh Pemungut 

PPN. 

d. Pengusaha Kena Pajak yang tidak memiliki pajak keluaran 

untuk dapat dikreditkan dengan pajak masukan yang telah 

dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan pada 

saat perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka 
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penyerahkaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 

memperoleh fasilitas “Pajak Yang Terutang Tidak Dipungut” 

atau lebih sering disebut “PPN dan PPnBMTidak Dipungut” 

yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Akibat BKP dan 

atau JKP yang diserahkan oleh PKP memperoleh fasilitas 

“Pajak Yang Terutang Tidak Dipungut”. 

2. Menurut Pasal 13 ayat 1 PP no.1 tahun 2012 disebutkan bahwa 

selain adanya jumlah pajak masukan yang lebih besar daripada 

pajak keluaran, kemungkinan terdapat kesalahan di dalam 

sistempemungutan yang berdampak kepada Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah yang pemungutannya akan menjadi lebih besar dari 

yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut. Adanya kesalahan 

pemungutan didalam kasus seperti itu, oleh pihak yang terpungut 

sepanjang belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, atau 

belum dikapitalisasikan dalam harga perolehan, maka dapat 

dimintakan kembali. Pihak yang terpungut tersebut antara lain 

adalah: pihak importir ,pembeli barang, penerima jasa, pihak yang 

memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau 

pihak yang memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 
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2.4.4  Tata Cara dan Jangka Waktu Restitusi  

     Menurut Muhammad Rusdji, 2007 tata cara dan jangka waktu 

pengembalian kelebihan pajak (restitusi) adalah : 

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lambat (PER 122/06) : 

a.  2(dua) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, dalam 

hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko 

rendah (PER122/06). 

b. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, 

dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu selain Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko 

rendah (PER 122/06). 

c. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara 

lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh (PER 

122/06): 

1.) Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan 

kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf; atau  

2.) Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak yang 

melakukan kegiatan tertentu semula memiliki risiko rendah 
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yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya 

ternyata diketahui memiliki resiko tinggi, dilakukan 

pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh 

jenis pajak.  

Jangka waktu pada Wajib Pajak Kriteria Tertentu menurut Muhammad 

Rusdji, 2007 adalah apabila Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dilaksanakan paling lambat 

1(satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan menurut (PER 122/06), dan 

akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu setelah DJP melakukan 

penelitian atas permohonan pengembalian tersebu,t yang pengajuannya akan 

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Tertentu. Dalam pasal 17C Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) diatur bahwa batas waktu penerbitan Surat 

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SKPKB) yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu adalah 

paling lama 1 (satu) bulan (SE 09/06). Namun demikian, dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada PKP kriteria tertentu, maka 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah melakukan penelitian atau 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh 

PKP kriteria tertentu, harus menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari sejak permohonan diterima (SE 09/06).  
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Menurut Muhammad Rusdji, 2007 saat diterimanya permohonan 

restitusi secara lengkap adalah saat diterimanya permohonan pengembalian 

baik melalui pengisian kolom “dikembalikan (restitusi)” pada Surat 

Pemberitahuan Masa atau dengan Permohonan tersendiri (PER 122/06). Saat 

diterimanya permohonan secara lengkap (berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak 

selain Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu – SE 08/06) adalah saat 

dimana permohonan pengembalian baik melalui pengisian kolom 

“Dikembalikan (restitusi)” pada Surat Pemberitahuan Masa atau dengan 

Permohonan tersendiri telah dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti atau 

dokumen-dokumen yang harus disampaikan Pengusaha Kena Pajak dalam 

rangka permohonan pengembalian sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan 

keadaan Pengusaha Kena Pajak (a. Penyerahan/Perolehan/Penerimaan Barang 

Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak/Barang Kena 

Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean, b. Impor Barang Kena 

Pajak, c. Ekspor Barang Kena Pajak, d. Penyerahan Kepada Pemungut, 

dan/atau e. Kompesasi Dari Masa Sebelumnya) (PER 122/06). 

2.4.5  Pemeriksaan Pajak atas Restitusi 

     Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

(KEP 160/01), (Muhammad Rusjdi, 2003). Tujuan daripemeriksaan juga 

berujung pada rekomendasi atau pendapat pemeriksa. Wajib Pajak dapat 
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mengetahui tujuan pemeriksaan dari surat pemberitahuan yang wajib 

disampaikan oleh pemeriksa. Di surat pemberitahuan tertulis tujuan 

pemeriksaan. Atau bisa juga dari SP2 (surat perintah pemeriksaan). Setiap 

pemeriksaan harus memperlihatkan SP2 kepada Wajib Pajak. Disitu 

tercantum.Disitu tercantum kode pemeriksaan dan kriteria pemeriksaan.  

Kewajiban wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak 

berkewajiban untuk (Soemarso S.R, 2007) : 

a. Wajib Pajak wajib untuk memberikan atau meminjamkan buku, 

catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan, dan 

dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas lainnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak.  

b. Wajib Pajak berhak untuk memberikan satu situasi kondisi kepada 

pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

sekiranyaperlu untuk dijadikan objekpemeriksa, demi untuk 

kelancaran pada saat proses pemeriksaan.  

c. Wajib Pajak harus memberikan suatu keterangan yang diperlukan 

oleh pihak Fiskus secara tertulis ataupun lisan, demi mendukung 

proses pemeriksaan.  

Istilah lain dari Ruang lingkup pemeriksaan dapat disebut juga 

denganaudit scope. Akan tetapi, ruang lingkup pemeriksaan pajak ada 

kaitannya dengan kewajiban SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

Sedangkan kewajiban SPT ada keterkaitannya dengan periode tertentu. Yang 

dimaksud Ruang lingkup pemeriksaansendiri adalah :  
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a. Satu atau beberapa bulan (masa), yaitu ruang lingkup untuk 

menguji kewajiban pemungutan dan pemotongan. Termasuk 

kewajiban pemotongan dan pemungutan adalan PPN, PPnBM, PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 

4 (2). 

b. Bagian tahun pajak atau tahun pajak, yaitu ruang lingkup untuk 

menguji kewajiban PPh Badan atau PPh OP. Bagian tahun pajak 

artinya tidak 12 bulan penuh. Bisa 1 sampai dengan 11 bulan. Saat 

terutang PPh Badan dan PPh OP adalah pada akhir tahun. Dan 

periode pajak yang dihitung tahunan. Sehingga ruang lingkup 

pemeriksaan juga satu tahun atau bagian tahun. Contoh bagian 

tahun pajak adalah bulan April sebuah perusahaan dibubarkan dan 

dilikuidasi bulan Agustus. Maka pemeriksaan tahun tersebut 

disebut bagian tahun pajak karena periode yang dihitung adalah 

Januari sampai dengan Agustus. 

Kriteria pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya. Ada 

dua kriteria pemeriksaan pajak, yaitu kriteria rutin dan kriteria khusus. Jenis-

jenis kriteria rutin lebih lanjut diatur dalam surat edaran. Tetapi kriteria 

pemeriksaan khusus sudah pasti pemeriksaan yang berdasarkan analisis 

risiko, baik analisis tersebut secara komputerisasi (massal) maupun analisis 

manual (individual). Kriteria pemeriksaan khusus lebih sering disingkat 

Pemsus.Tetapi jika mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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17/PMK.03/2013, maka kriteria pemeriksaan rutin diatur di Pasal 4 yang 

terdiri dari :  

a. Pemeriksaan SPT LB dengan permohonan (mengacu ke Pasal 17B 

UU KUP). 

b. Pemeriksaan SPT LB tetapi tidak ada permohonan (mengacu ke 

Pasal 17 (1) UU KUP). 

c. Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang telah diberikan pendahuluan 

kelebihan pembayaran pajak. 

d. Pemeriksaan SPT yang menyatakan rugi (dulu disebut RTLB). 

e. Pemeriksaan karena Wajib Pajak melakukan penggabungan, 

peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan 

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

f. Pemeriksaan karena Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku 

atau metodepembukuan atau karena dilakukannya penilaian 

kembali aktiva tetap. 

Jenis pemeriksaan pajak ada dua yaitu pemeriksaan lapangan dan 

pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang 

dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang 

dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan Kantor adalah 

Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai 

namanya, seharusnya hanya pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor 

Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi prakteknya, dari definisi tadi pemeriksa 
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pajak "mengartikan" tempat lain sebagai kantor Direktorat Jenderal Pajak. 

Sehingga  prakteknya sebagian besar pemeriksaan lapangan dilakukan 

dikantor pajak.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 

menentukan (sebagian) pemeriksaan kantor. Pasal 5 ayat (2) mengharuskan 

bahwa pemeriksaan restitusi (Pasal 17B) dilakukan dengan jenis pemeriksaan 

kantor dengan syarat:  

a. Laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa 

diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu 

Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang 

diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar 

tanpa pengecualian.  

b. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, 

penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau 

Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana 

karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Berdasarkan persyarat diatas, jika tahun pajak 2011 diaudit oleh 

akuntan publik maka DJP akan melakukan pemeriksaan dengan jenis 

pemeriksaan kantor jika tahun 2013 ini Wajib Pajak memohon restitusi. Baik 

restitusi PPh Badan, maupun restitusi PPN. Apa untungnya dengan 

pemeriksaan kantor? Ada kebijakan baru mulai 2013 bahwa pemeriksaan 

restitusi pajak dilakukan dengan satu jenis pajak saja (yaitu jenis pajak yang 

memohon restitusi saja) dan "disederhanakan" jika pemeriksa tidak 

mendapatkan risiko audit tinggi. 
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Pemeriksaan yang terkait dengan adanya restitusi PPN dibagi menjadi 

dua yaitu :  

1. Untuk PKP, dilakukan pengujian keabsahan kelengkapan 

permohonan sesuai kebijakan pemeriksaan pajak. Bagi PKP, saat 

permohonan restitusi dan kelengkapannya diterima, pihak otoritas 

pajak akan melakukan pengujian keabsahan kelengkapan 

permohonan restitusi sesuai dengan pemeriksaan pajak. Bila 

dinyatakan sudah diterima lengkap, maka akan segera dilakukan 

pemeriksaan pajak. Proses pemeriksaan terhadap SPT yang 

menunjukkan lebih bayar ini akan didahului dengan analisis risiko 

terhadap PKP yang bersangkutan, yang dimaksud dengan analisis 

resiko disini adalah proses penilaian tingkat kepatuhan untuk 

menentukan tingkat risiko PKP. Analisis ini dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif didasarkan pada 

karakteristik PKP yang bersangkutan dalam mematuhi ketentuan 

perpajakan. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan penilaian 

Fiskus terhadap PKP yang bersangkutan. Analisis kuantitatif ini 

terdiri dari analisis risiko profil umum, analisis risiko operasi, dan 

analisis risiko dokumen. Hasil dari analisis ini digunakan untuk 

menentukan jenis pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, ruang 

lingkup pemeriksaan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan pada 

pemeriksaan berikutnya.  
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2. Untuk PKP tertentu, dapat dilakukan penelitian atas permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak.Apabila Pengusaha 

Kena Pajak tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan di dalam 

permohonan pengembalian yang berupa dokumen-dokmen atau 

bukti-bukti lainnya hingga jangka waktu berakhir ditentukan, maka 

akan tetap diproses sesuai data yang ada. Dalam hal permohonan 

pengembalian diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima, 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat 

pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada 

saat penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan.  

3. Dengan adanya bukti-bukti atau dokumen yangdisusulkan setelah 

jangka waktu berakhir, maka dokumen-dokumen yang merupakan 

data pada saat proses pemeriksaan, pada saat banding, maupun 

pada saat keberatan tidak diperhitungkan kembali. 

 

 

 

 

 

 

 


