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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan 

digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat 

membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena 

pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak 

merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, 

baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena 

dilaksanakan berdasarkan undang-undang. 

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu pajak 

menurut P.J.A Adriani adalah “Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintah”. 
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Dalam sistem perpajakan moderen, pemerintah memungut pajak dalam 

bentuk uang, tetapi pembayaran secara natura maupun kerja atas pajak adalah 

karakteristik dari pajak tradisional atau pre-kapitalis dan fungsinya setara. Sistem 

perpajakan menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam konteks politik maupun 

ekonomi. Pemungutan pajak dilakukan oleh institusi publik yaitu melalui 

Direktorat Jenderal Pajak. Saat pajak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan 

sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak 

yang terbukti melakukannya. 

 

2.1.1. Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak dipisahkan berdasarkan fungsi dan 

tujuannya, adapun fungsi pajak antara lain: 

1. Fungsi budgetair dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai   sumber dana 

yang diperuntuhkan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

2. Sedangkan fungsi reguler dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan dibidang sosisal ekonomi. 

3. Fungsi Stabilitas pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan 

keadaan ekonomi.  

4. Fungsi Pemerataan pajak memiliki fungsi pemerataan, maksudnya bisa 

digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian 

pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 
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2.1.2. Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan 

yakni dengan memerikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang 

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan 

hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian 

Pemungutan pajak tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien 

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil 

pemungutannya. 
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5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

2.1.3. Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:4), Hukum pajak 

mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut: 

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

lainnya 

2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. 

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: 

a. Hukum Tata Negara 

b. Hukum Tata Usaha 

c. Hukum Pajak 

d. Hukum Pidana 

 

2.1.4. Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5), terdapat beberapa pembagian pengelompokan 

pajak adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
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b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari diri wajib pajak. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

 

2.2 Wajib Pajak 

Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pengertian Wajib Pajak yaitu 

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak dan 

pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan  perundang-undangan perpajakan”.  

Dari pengertian tersebut bahwa Wajib Pajak adalah orang yang telah memiliki 

NPWP saja dan wajib membayar pajak, karena pengertian yang terkandung pada 

pasal diatas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai 

Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.  
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Adapun jenis-jenis dari Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha. 

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan 

bebas. 

c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan. 

2. Wajib Pajak Badan 

a. Badan Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD). 

b. Badan Milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga, dan Yayasan). 

3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut pemotong pajak 

a. Bendahara Pemerintah Pusat. 

b. Bendahara Pemerintah Daerah. 

4. Berdasarkan tempat terdaftarnya, maka Wajib Pajak terdiri dari: 

a. Wajib Pajak Domisili atau Tunggal. 

b. Wajib Pajak Pusat. 

c. Wajib Pajak Cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu. 

 

2.2.1. Persyaratan Wajib Pajak 

Melalui peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 diatur 

mengenai persyaratan Wajib Pajak yaitu dokumen yang disyaratkan sebagai 

kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 
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Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berikut adalah 

persyaratan mendapatkan NPWP: 

1.  Untuk Wajib Pajak orang Pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas berupa: 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau 

b. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau 

Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing. 

2. Untuk Wajib Pajak orang Pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas berupa: 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, 

atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau 

Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan 

fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang 

berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau 

Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti 

pembayaran listrik; atau 

b. Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan diatas 

materai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaaan bebas. 

3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenakan 

pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan 
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perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, permohonan juga harus 

dilampiri dengan; 

a. Fotokopi kartu NPWP suami. 

b. Fotokopi kartu keluarga. 

c. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat 

pernyataaan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban suami. 

4. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai 

pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan 

perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor 

dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang 

berorientasi pada profit (profit oriented) berupa: 

a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi 

Wajib Pajak badan dalam negeri, atau suatu keterangan penunjukan dari 

kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; 

b. Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat 

keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-

kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah 

Warga Negara Asing; dan 

c. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari 

Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa 
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atau Lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran 

listrik. 

5. Untuk Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit 

oriented) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: fotokopi e-KTP salah 

satu pengurus badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari 

pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). 

6. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai 

pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan 

perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Join Operation), berupa: 

a. Fotokopi perjanjian kerjasama/akte pendirian sebagai bentuk kerja sama 

opreasi. 

b. Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi 

yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. 

c. Fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan 

anggota bentuk kerja sama operasi, atau fotokopi paspor dan surat 

keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-

kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah 

Warga Negara Asing, dan 

d. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari 

pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 

7. Untuk bendahara yang ditunjuk sebagai pemotongan dan/atau pemungut 

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa: 
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a. Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara. 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

 

2.2.2. Kewajiban Wajib Pajak 

Setiap Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan 

pembayaran perpajaknnya, adapun kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan Pajak 

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar 

pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). 

Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. 

Besarnya PKP untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. 

Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto 

dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Rumus Pengenaan Pajak 

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)              = Penghasilan Netto 

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan netto – PTKP  

Sumber : Mardiasmo; diolah 

2. Pembayaran Pajak 

Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban 

Wajib Pajak. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak wajib melakukan sendiri 

perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Mekanisme pembayaran 

pajak dapat di klasifikasikan menjadi 4 jenis adalah sebagai berikut: 



20 

 

 

a. Membayar sendiri pajak yang terutang  meliputi pembayaran angsungran PPh 

setiap bulan (PPh Pasal 25) dan pembayaran kekurangan PPh selama setahun 

(PPh Pasal 29). Yaitu pembayaran angsuran PPh Pasak 25 setiap bulan adalah 

pembayaran PPh secara angsuran, hal ini dimaksudkan untuk meringankan 

beban WP dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. WP 

diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun 

dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan. 

b. Membayar Pajak Penghasilan (PPh) melalui pemotongan dan pemungutan 

oleh pihak lain yang meliputi (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21,22, 

dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain disini adalah pemberi penghasilan, 

pemberi kerja, atau pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. 

c. Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh  pihak 

yang ditunjuk pemerintah yang meliputi Tarif PPN adalah 10% dari harga 

jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya. 

d. Pembayaran pajak-pajak lainnya yang meliputi pembayaran PBB yaitu 

pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan 

pembayaran Bea Materai.  

Wajib Pajak juga memiliki hak atas kelebihan membayar pajak yaitu Wajib 

Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut jika pajak 

yang terutang untuk suatu tahun pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut 

lebih besar dari yang seharusnya terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima 

secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, 



21 

 

 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan 

untuk PPh dan 1 bualn untuk PPN sejak permohonan diterima. 

3. Pelaporan Pajak 

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat 

Pemberitahuaan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di 

dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang. Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran dan 

pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. 

Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting agi Wajib Pajak 

maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana 

Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. SPT masa yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan. SPT masa dibagi menjadi PPh pasal 21, PPh Pasal 

22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, 

PPN dan PPnBM, serta pemunggut PPN. 

b. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada 

beberapa jenis SPT tahunan antara lain Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 

 

2.2.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Keputasan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan 

bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 
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kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. 

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak 

memiliki pengertian yaitu: 

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin 

dalam situasi dimana: 

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan; 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Menurut Erard dan Freinstein yang dikutip oleh Chazi Nasucha dan 

dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib 

pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan 

keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap 

pelayanan pemerintah. 

 

2.2.4 Ukuran Efektifitas 

Mahmudi (2010:143) telah menyatakan bahwa efektifitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan 

efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 

Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 
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ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektifitas 

pajak dapat dikategorikan tingkat keefektifitasannya sebagai berikut : 

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif. 

2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif. 

3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif. 

4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif. 

5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif. 

Efektifitas juga dapat diukur dengan membangdingkan antara rencana yang 

sudah ditentukan dengan hasill nyata yang sudah dijalankan. Tetapi, jika hasil 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan yang diharapkan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.  

 

2.3 Tax Amnesty 

Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah 

kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi 

administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas 

harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan 

dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggukan pajak yang dimiliki dan 

membayar uang tebusan.  

Program tax amnesty yang memiliki sologan Ungkap, Tebus, Lega memiliki 

pengertian masing masing, yaitu Ungkap adalah sebuah pernyataan dari wajib pajak 

untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaannya, baik berwujud maupun tidak 
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berwujud, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha 

maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan di luar negeri, yang belum 

dilaporkan dalam SPT tahunan terakhir. Tebus adalah pembayaran sejumlah uang 

ke kas negara untuk mendapatkan Amnesti Pajak berupa pelepasan hak negara 

untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang 

dilakukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lega adalah sebuah 

perasaan yang nantinya manaungi Wajib Pajak manakala mereka telah 

memanfaatkan Pengampunan Pajak. 

Program Tax amnesty pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1984 dan 

hampir serupa dengan tax amnesty program lain yang pernah diterapkan di 

Indonesia adalah Sunset Policy pada tahun 2008. Sejak kedua program tersebut 

dijalankan telah berhasil menambah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, 

bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan 

PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP 

bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi total 17,16 juta 

(data DJP, 2010 kuartal 1) 

Pada hakekatnya dalam pengaplikasian program Tax Amnesty secara 

psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat bayar pajak. 

Kalaupun kebijakan itu diterapkan harus ada kajian mendalam mengenai 

karakteristik waib pajak, karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak 

memang banyak yang tidak patuh pajak, sehingga program Tax Amnesty tidak 

menyinggung para Wajib Pajak yang taat membayar pajak. 
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Dari data dan informasi yang keluarkan Menteri Keuangan melalui Direktorat 

Jendral Pajak pada tahun 2016 yang kembali mengaplikasikan program Tax 

Amnesty di Indonesia. Penyuluhan pun dilakukakan secara menyeluruh ke berbagai 

lapisan masyarakat agar mencapai tujuan yaitu untuk menekan angka pendapatan 

pajak dan kesadaran wajib pajak baru. 

 

2.3.1. Syarat Tax Amnesty 

 Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, 

persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan program Tax Amnesty adalah 

sebagai berikut: 

1. Memiliki Nomor Wajib Pajak; 

2. Membayar uang tebusan; 

3. Melunasi seluruh tunggakan Pajak; 

4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang 

seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan 

pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan; 

5. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki 

kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;  

6. Mencabut permohonan; 

a. Pengambilan kelebihan pembayaran pajak; 

b. Pengurangan atau penghapusan sanksi aministrasi dalam Surat Ketetapan 

Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok 

pajak yang terutang; 
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c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; 

d. Keberatan; 

e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan; 

f. Banding; 

g. Gugatan; 

h. Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan 

permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan; 

 

2.3.2. Prosedur Tax Amnesty 

 Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, tata cara 

pengajuan Tax Amnesty adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak datang ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain 

yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian 

dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat 

Pernyataan, yaitu: 

a. Bukti pembayaran uang tebusan; 

b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki 

Tunggakan Pajak; 

c. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan; 

d. Daftar utang serta dokumen pendukung; 

e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang 

seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan 

pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; 
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f. Fotokopi SPT PPh terakhir;  

g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke 

Direktorat Jenderal Pajak; 

h. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib 

Pajak akan melaksanakan repatriasi; 

i. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 

3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal 

ini Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi; 

j. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak 

yang bergerak di bidang UMKM; 

2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang digunakan untuk 

mengajukan Amnesty Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar 

uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau 

kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib 

Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. 

3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke KPP tempat Wajib Pajak 

terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan. 

4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan. 

5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat 

Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
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tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan 

Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak. 

6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum 

menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima. 

7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) 

kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku 

sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana Surat Pernyataan Kedua dan 

Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat 

Pernyataan sebelumnya dikeluarkan. 

 

2.3.3. Tarif Tax Amnesty 

 Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, 

pengkenaan tarif pajak Tax Amnesty dibagi dalam beberapa klasifikasi dengan tarif 

yang berbeda, diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Pengkenaan Tarif Tax Amnesty 

Uang Tebusan = Tarif x Dasar Pengenaan 

Sumber : Pajak.go.id, diolah 

1. Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri 

 Ini merupakan besaran tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam 

negeri atau harta diluar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam negeri. 

Harta ini tidak boleh dialihkan ke luar negeri lagi selama 3 (tiga) tahun sejak 
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diterbitkan surat keterangan. Adapun tarif uang tebusan atau deklarasi dalam negeri 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri 

2% 
Periode I 

1 Juli 2016 s.d 30 September 2016 

3% 
Periode II 

1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 

5% 
Periode III 

1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 

Sumber : Pajak.go.id, diolah 

2. Repatriasi atau Deklarasi Luar Negeri 

 Ini merupakan besaran tarif uang tebusan atas harta di luar negeri dan tidak 

dialihkan ke dalam negeri. Tarifnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Repatriasi atau Deklarasi Luar Negeri 

4% 
Periode I 

1 Juli 2016 s.d 30 September 2016 

6% 
Periode II 

1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 

10% 
Periode III 

1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 

Sumber : Pajak.go.id, diolah 

3. Wajib Pajak UMKM 

 Ini merupakan tarif uang tebusan yang dibayarkan atas usaha yang dijalankan 

dengan peredaran usahanya menyentuh Rp4,8 miliar pada tahun pajak terakhir, 

maka dikenakan tarif sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Wajib Pajak UMKM 

0.5% 
Deklarasi Harta 

s.d 10 Miliyar 

Deklarasi Harta 

Lebih dari 10 Miliyar 
2% 

Sumber : Pajak.go.id, diolah 
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2.3.4. Fasilitas Tax Amnesty 

 Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, adapun 

fasilitas yang diperoleh Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty antara 

lain: 

1. Penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi 

administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya; 

2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan; 

3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; 

4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak 

sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; 

5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan serta saham; 

 

2.3.5. Konsekuensi 

 Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, harta 

yang direpatriasi wajib di investasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak 

dialihkan dalam bentuk sebagai berikut: 

1. Surat Berharga Negara Republik Indonesia; 

2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara; 

3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah; 
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4. Investasi keuangan pada Bank Persepsi; 

5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan; 

6. Investasi infrastruktur melalui kersa sama Pemerintah dengan badan usaha; 

7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; 

8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 

2.3.6. Sanksi 

 Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, adapun 

sanksi yang diberikan apabila tidak mengikuti program Tax Amnesty adalah sebagai 

berikut : 

1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas harta 

bersih bertambah diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun pajak 2016 

dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan; 

2. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty namun ditemukan 

adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas harta 

yang dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan 

dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi 

administrasi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar; 

3. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Tax Amnesty namun ditemukan 

adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta 
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yang dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan 

dikenai pajak serta sanksi administrasi; 

 

2.3.7. Jaminan Kerahasian Data dan Informasi 

 Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, data dan 

informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya: 

1. Tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun 

kecuali atas persetujuaan Wajib Pajak sendiri; 

2. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak; 

3. Ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarluaskan, 

dan/atau memberitahukan data dan informasi. 


