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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pengertian Proses Penagihan Pajak 

Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang nomor 19 tahun 2000 dijelaskan pengertian Penagihan Pajak yaitu sebagai 

berikut : 

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan,dan menjual barang yang telah disita”. 

 

Penanggung jawab orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas 

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 

kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Wajib pajak diwakili dalam hal: 

a. Badan oleh pengurus 

b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator 

c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk 

melakukan pemberesan 

d. Badan dalam proses likuidasi oleh likuidator 

e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, 

pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya. 

6 
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f.   Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan 

oleh ahli pengampunya. 

 

2.2. Pengertian Pajak 

Menurut Mardiasmo ( 2001 : 2 ) menyatakan bahwa pajak adalah sebagai 

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.  

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas ( 2003 : 4 ) sebagai berikut :  

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang terutang dan 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi-kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara 

untuk menyelengarakan pemerintahan”. 

 

Menurut Rochmat Soemitro ( 2003 : 5 ) sebagai berikut :  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum”. 

 

Menurut peraturan Daerah daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 

Tentang Pajak Daerah pasal 1 ayat 7 sebagai berikut :   

“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”. 

 

2.2.1. Subyek Pajak 

Menurut Waluyo ( 2007 : 57 ) ada beberapa subjek pajak yang terdiri :  

a. Orang Pribadi  
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Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada 

di Indonesia maupun diluar Indonesia. 

b. Warisan  

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak 

pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris 

c. Badan   

Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha apapun 

 

2.2.2. Obyek Pajak 

Menurut Waluyo ( 2007 : 66 ) ada beberapa subjek pajak yang terdiri :  

1. Penghasilan 

2. Laba Usaha 

3. Hadiah dari undian atau pekerjaan  

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

5. Deviden  

 

2.2.3. Jenis Pajak Provinsi  

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 
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e. Pajak Rokok 

 

2.2.4. Jenis Pajak kabupaten/kota 

a. Pajak Hotel  

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

2.3. Pengertian Tunggakan Pajak 

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas ( 2006 : 1 ) adalah 

sebagai berikut : 

“Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat 

Keterangan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang – Undangan Perpajakan”. 

 

Menurut Waluyo ( 2003 : 52 ) sebagai berikut :  

“Tunggakan pajak adalah piutang pajak yang belum lunas sejak 

dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang 

sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
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Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan 

Putusan Banding”. 

 

2.4. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut peraturan Daerah daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 

Tentang Pajak Daerah pasal 1 ayat 9  Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/dan penguasaan kendaraan 

bermotor. Menurut peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah adalah :  

“Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”. 

 

2.4.1. Subjek Kendaraan Bermotor  

Subjek Pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor 

termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang berada di 

daerah lebih dari sembilan puluh hari berturut-turut. Subjek Pajak Kendaraan 

Bermotor adalah subjek orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau 

menguasai kendaraan bermotor. (Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 4 ayat 1, 

Perda.Pajak Daerah pasal 5 ayat 1) 
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2.4.2. Objek Kendaraan Bermotor 

Objek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Berikut objek pajak kendaraan bermotor 

adalah sebagai berikut:  

1. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang-

Undang 28 tahun 2009 pasal 3 ayat 1, Perda.Pajak Daerah pasal 4 ayat 

1) 

2. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor luar daerah yang 

berada di daerah lebih dari sembilan puluh hari berturut-turut (undang-

Undang 22 tahun 2009 pasal 71 ayat 1 huruf d, Perda.Pajak Daerah 

pasal 4 ayat 2) 

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Luar Daerah adalah sebagai berikut:  

1. Pemilik kendaraan wajib melaporkan Kantor Bersama Samsat dimana 

kendaraan tersebut berada untuk didaftar dan selanjutnya diberikan 

tanda bukti lapor (Perda Pajak Daerah pasal 4 ayat 2) 

2. Petugas melakukan pendataan terhadap kendaraan bermotor luar 

provinsi untuk didaftar pada loket khusus yang ada pada Kantor 

Bersama Samsat dan diberikan Bukti Lapor 

(Perda.Pajak Daerah pasal 4 ayat 3) 

Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor oleh :  

1. Kereta Api 
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2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara 

3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 

konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan 

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan 

pajak dari pemerintah 

4. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air  

(Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 3 ayat 3, Perda.Pajak Daerah 

pasal 4 ayat 4) 

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua 

unsur pokok yaitu : 

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 

Bobot x Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

(Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 5 ayat 1, Perda.Pajak Daerah pasal 

6 ayat 1) 

Sumber: Buku Saku Sosialisasi Pajak Daerah 

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan 

bermotor adalah nilai jual kendaraan Bermotor. 
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2.4.3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

a. Kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan 

sebesar 1,5% (Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, Perda.Pajak 

Daerah pasal 7 huruf a) 

b. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1,0% (Undang-Undang 28 

tahun 2009 pasal 6 ayat 1, Perda.Pajak Daerah pasal 7 huruf b) 

c. Kendaraan bermotor ambulance, pemadam kebakaraan, sosial agama, 

lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah TNI/POLRI dan Pemerintah 

Daerah sebesar 0,5% (Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, 

Perda.Pajak Daerah pasal 7 huruf c) 

d. Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (Undang-

Undang 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, Perda.Pajak Daerah pasal 7 huruf 

d) 

Besar Pajak Kendaraan Bermotor adalah :  

Tarif x Dasar Pengenaan 

(Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 7 ayat 1, Perda.Pajak Daerah pasal 9) 

 

 

2.4.4. Tarif Progresif  

a. Kendaraan bermotor pribadi roda empat serta kendaraan bermotor rota 

dua yang isi silinder dua ratus lima puluh cc ke atas, kepemilikan kedua 

dan seterusnya dikenakaan tarif progresif (Perda.Pajak Daerah pasal 8 

ayat 1, Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 2) 
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b. Pengenaan tarif secara progresif didasarkan atas kepemilikan kendaraan 

bermotoratas nama dan/atau alamat yang sama (Undang-Undang 28 

tahun 2009 pasal 6 ayat 2, Perda.Pajak Daerah pasal 8 ayat 3) 

c. Besarnya tarif progresif 

1. Kepemilikan kedua 2% 

2. Kepemilikan ketiga 2,5% 

3. Kepemilikan keempat 3% 

4. Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5% 

(Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 2, Perda.Pajak Daerah pasal 8 

ayat 1) 

d. Yang dikenakan tarif progresif adalah 

a) Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif :  

1. Sedan dan sejenisnya 

2. Jeep dan sejenisnya 

3. Station wagon dan sejenisnya 

4. Minibus dan sejenisnya 

5. Microbus dan sejenisnya 

6. Double cabin 

b) Kendaraan bermotor roda dua dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 

isi silinder mulai dua ratus lima pulih cc keatas 
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2.5.  Faktor Utama Pendorong Penunggakan Pajak  

Faktor yang menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah :  

1. Tidak ada uang 

2. Lupa 

3. Sibuk 

4. Surat beli kendaraan pajak sudah mati 

5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) digadaikan 

6. Kendaraan Tidak Dirumah 

7. Denda digenapkan satu tahun 

 

2.6.  Faktor Sosial Budaya yang Menunggak Pajak 

1. Budaya suap atau membayar pagli untuk mempercepat pengurusan pajak 

2. Membayar pajak jika seluruh kebutuhan sudah terpenuhi 

3. Kebiasaan masyarakat untuk membayar pajak mendekati masa 

berakhirnya pajak 

4. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah 

5. Membayar pajak karena takut dengan sanksi/denda 

 

2.7. Faktor Penentu Kepatuhan/Ketertiban Pembayaran Pajak 

2.7.1 Kepatuhan Wajib Pajak 

Beberapa faktor yang mendorong penunggak pajak selalu tepat 

waktu untuk membayar pajak adalah sebagai berikut:  



16 
 

1. Merasa sudah menjadi kewajiban 

2. Agar tidak kena denda 

3. Demi kenyamanan di jalan  

4. Untuk kelancaran kegiatan pembangunan daerah 

(kerjasama antara Dinas Pendapatan Prov. Jawa Timur dengan 

lembaga penelitian). 

2.7.2 Ketidakpatuhan Wajib Pajak  

Faktor yang menyebabkan penunggak pajak tidak atau kurang patuh 

membayar pajak adalah sebagai berikut:   

1. Tidak ada uang untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Sibuk  

3. Lupa 

(kerjasama antara Dinas Pendapatan Prov. Jawa Timur dengan 

lembaga penelitian) 

 

2.8. Dokumen–dokumen yang Terkait Dengan Penagihan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Menurut peraturan daerah tentang pajak daerah dokumen-dokumen yang 

digunakan untuk penagihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :  

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah 

2. Surat Tagihan Pajak Daerah 

3. Surat Peringatan 

4. Surat Paksa 
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2.9. Proses Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 9 tahun 2010 pasal 56, pasal 

57, dan pasal 58, tentang pajak daerah, proses dalam penagihan pajak kendaraan 

bermotor adalah sebagai berikut: 

1. Menebitkan surat tagihan pajak  

a. Kepala dinas dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau 

SKPD jika :  

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar 

2. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat 

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah 

hitung 

3. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 

b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak 

Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat a angka satu dan angka dua 

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan untuk paling lama lima belas bulan sejak saat 

terutangnya pajak. 

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah 

jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menggunakan Surat 

Tagihan Pajak Daerah. 
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2. Tata cara pembayaran 

a. Pajak Kendaraan Bermotor harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 

pajak dua belas bulan. 

b. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

harus dibayar pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor harus dibayar pada saat 

penyerahan bahan bakar. 

d. Wajib pungut wajib membayarkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, setiap tanggal dua puluh bulan berikutnya. 

e. Pajak Air Permukaan harus dibayar selambat-lambatnyan tiga puluh hari 

sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. 

f. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata carapembayaran diatur dengan 

peraturan gubernur. 

 

3. Penagihan  

a. Setelah tanggal tiga puluh hari Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan, 

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan Surat 

Tagihan Pajak Daerah. 

b. Setelah empat belas hari Surat Tagihan Pajak Daerah, diterbitkan surat 

peringatan pertama. 

c. Setelah dua puluh satu hari surat peringatan pertama, diterbitkan surat 

peringatan kedua. 
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d. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, surat keputusan 

pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan bending yang tidak 

atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih 

dengan surat paksa. 

e. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2.10. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak 

Daerah ini masa berlakunya selama tiga puluh hari sejak biasanya diterbitkan 

untuk pelunasan pajak. Surat ketetapan pajak daerah terdiri dari tiga jenis yaitu : 

 

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar merupakan salah satu jenis 

surat yang menjelaskan tentang jumlah pokok pajak yang terutang kurang 

bayar. Menurut perundang-undangan tentang perpajakan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
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b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau sering 

disingkat dengan SKPDKBT ini adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 

pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang.  

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil  

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

 

2.11. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah 

Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga. Surat Tagihan Pajak Daerah 

diterbitkan setelah tiga puluh  hari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah 
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            SPKPKB      MASA PAJAK   SKPD         STPD    SP 1       SP2  

  

              14 hari          1 hari 30 hari        14 hari       21 hari         

   80 hari 

Proses Dari Pemberitahuan Sampai Dengan SP 2 

Sumber : Peraturan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa TImur 

Gambar 2.1 

Prosedur Penagihan pajak 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkam bahwa setelah empat belas 

hari dari penerbitan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 

ditambah satu hari masa pajak maka kantor pajak akan menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah. Setelah tiga puluh hari penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah langkah selanjutnya akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, setelah 

empat belas hari penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah langkah selanjutnya yang 

akan diterbitkan Surat Peringatan 1, setelah dua puluh satu hari penerbitan Surat 

Peringatan  langkah selanjutnya akan diterbitkan Surat Peringatan 2 dan langkah 

terakhir akan diterbitkan surat paksa. 

 

2.12. Penerbitan Surat Peringatan 

Surat Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur 

atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan 

pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Langkah ini diambil 

sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk 
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menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat peringatan juga 

dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan 

jangka waktu empat belas hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan 

diterbitkannya surat paksa dalam hal wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak 

yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih 

harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan surat 

peringatan. Penyampaian surat peringatan tidak harus dilakukan oleh jurusita 

pajak, namun dapat dilakukan melalui:  

a Secara langsung dapat dilakukan oleh petugas pada seksi penagihan yang 

melalui wajib pajak yang bersangkutan 

b Melalui pos 

c Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman 

surat 

Surat peringatan tidak perlu diterbitkan apabila:  

a. Penanggung pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran pajak. 

b. Dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. 

Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan surat peringatan, penanggung 

pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pengganti kepada pejabat. 

Pejabat dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal diterima permohonan 

harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, jika tidak diberikan 

jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan wajib pajak dianggap 

dikabulkan dan tindakan penagihan dihentikan untuk sementara waktu.   
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Pembetulan surat peringatan yang terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam 

penerbitannya dapat juga dilakukan secara jabatan, tanpa ada permohonan dari 

penanggung pajak apabila penanggung pajak setelah lewat waktu dua puluh satu 

hari sejak tanggal disampaikan surat peringatan tidak melakukan pelunasan 

tunggakan utang pajak, maka pejabat menerbitkan surat peringatan dan surat 

paksatersebut diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada 

penanggung pajak. Pihak yang terkait: 

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

2. Kepala Seksi Penagihan 

3. Jurusita pajak 

4. Wajib Pajak/penanggung pajak 

2.13. Penerbitan Surat Paksa 

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak (peraturan daerah tentang pajak daerah). Pengertian Surat Paksa 

menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 sub 12 yang berbunyi: Surat 

Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 

Ciri-ciri Surat Paksa adalah sebagai berikut: 

1. Surat Paksa berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA". 

2. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari 

putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi 

pada Hakim atasan. 
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3. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa, adalah semua jenis pajak pusat dan 

pajak daerah yang terdiri dari:  

a. pajak pusat 

b. pajak daerah 

c. kenaikan 

d. denda (bukan denda pidana) 

e. bunga 

f.        biaya 

4. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Jurusita 

Pajak pusat dan Jurusita Pajak daerah. 

 

Sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut: 

1. Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam 

perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan 

2. Berkekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde). 

3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak 

(biaya-biaya penagihan). 

4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan. 

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu 

dua kali duapuluh empat jam (2 X 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat 

Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan. Setelah disita, bila penanggung pajak belum juga 

melunasi utang pajaknya, maka lewat empatbelas hari sejak tanggal pelaksanaan 
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Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Pejabat membuat pengumuman 

lelang empat belas hari setelah pengumuman lelang Wajib Pajak tidak melunasi 

utang pajaknya. 

Saat Penerbitan Surat Paksa 

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengalami 

perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa 

Surat Paksa diterbitkan apabila : 

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 

2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus; atau 

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa pengganti 

dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan 

eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa 

yang asli. 

Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Jurusita 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 10. Mengalami 

perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan 

penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. 
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2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal 

pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan 

tempat pemberitahuan Surat Paksa. 

3. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak 

kepada: 

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain 

yang memungkinkan 

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di 

tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang 

bersangkutan tidak dapat dijumpai 

c. Salah seoarang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus 

harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan 

harta warisan belum dibagi 

d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan telah dibagi 

4. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada: 

a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, 

pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di 

tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan 

b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang 

bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah 

seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
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5. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada 

Hakim Komisaris atau Bali Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak 

dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada 

orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau 

likuidator. 

6. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus 

untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat 

diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. 

7. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui 

Pemerintah Daerah setempat. 

Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa 

1. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal tempat kedudukan Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. 

Jurusita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu 

memberitahukan Surat Paksa dengan Pernyataan dan menyerahkan salinan 

Surat Paksa tesebut. 

2. Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung 

Pajak minta agar WP/PP memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang 

ada untuk diteliti. 

a. Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak cocok dengan 

jumlah tunggakan yang tercantum dalam Surat Paksa. 

b. Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan. 
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c. Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang 

belum diperhitungkan. 

3. Kalau Jurusita Pajak tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka 

salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada: 

a. Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama 

Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat 

mental). 

b. Anggota Pengurus Komisaris atau para pesero dari Badan Usaha yang 

bersangkutan. 

c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam 

hal mereka tersebut pada butir a dan b diatas juga tidak dijumpai. 

d. Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan 

salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya 

kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan. 

e. Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat 

Paksa, harus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa. 

4. Kalau Penanggung Pajak tidak diketemukan di kantor, maka Jurusita Pajak 

dapat menyerahkan salinan Surat Peringatan kepada: 

a. Seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai) 

b. Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau 

pembantu rumahnya). 

5. Sebaliknya apabila Penanggung Pajak tidak dikenal/tidak mempunyai 

tempat tinggal yang dikenal perusahaan sudah dibubarkan/tidak mempunyai 
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kantor lagi, Surat Paksa (salinannya) ditempelkan pada pintu utama kantor 

Pejabat di mana penanggung pajak/wajib pajak semula berdomisili. Dapat 

juga Surat Paksa disampaikan melalui Pemda setempat, mengumumkan 

melalui media masa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Penolakan Terhadap Surat Paksa adalah sebagai berikut :  

1. Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima Surat Peringatan dengan 

berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan Surat 

Peringatan itu sendiri, maka penyelesaiannya adalah seperti yang telah 

diuraikan pada butir lima di atas. 

2. Apabila Jurusita setelah memberikan keterangan seperlunya Penanggung 

Pajak atau wakilnya tetap menolak maka Salinan Surat Peringatan tersebut 

dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/tempat kedudukan 

Penanggung Pajak atau wakilnya, dengan demikian Surat Peringatan 

dianggap telah diberitahukan/disampaikan (Undang-Undang  Nomor 19 

Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2000 Pasal 10 Ayat 11). 


