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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital, hasil dari

penerimaan pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai jalannya pembangunan

dan pemerintahan. Salah satu pajak yang dipungut pemerintah ialah pajak

penghasilan yang mempunyai pengaruh besar terhadap penerimaan suatu Negara.

Pajak penghasilan yang sifatnya final disitu dibahas tentang pajak penghasilan

atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan yang diatur

dalam pasal 4 ayat 2 (Trisnawati, 2015).

Dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara menerapkan

mekanisme yang merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan

dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja,

tujuannya untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Kegiatan tersebut biasanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang

Utara sebagai cara untuk mengidentifikasi tidak dikabulkannya permohonan

pengajuan surat keterangan bebas pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas waris (Moenir : 2001).

Hal diatas menunjukan bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib

pajak maka diberlakukannya pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final

salah satunya diperoleh dari penghasilan atas ‘pengalihan hak atas tanah dan / atau

bangunan’ atas Waris. ‘Pajak penghasilan’ atas’ waris berlaku apabila ‘tanah atau

bangunann’ sudah diberikan dan di pertanggung jawabkan kepada ahli waris yang
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dalam artian mempunyai hubungan sedara dengan pewaris. Atas warisan yang

berupa harta tanah dan atau bangunan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang

Perpajakan No 36 Tahun 2008 tentang warisan yang belum terbagi sebagai satu

kesatuan menggantikan yang berhak (ahli waris) (Undang – Undang Perpajakan

Republik Indonesia Nomor 36 Tahunn 2008).

Sebelum melakukan ‘pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunann’ agar

tidak dipungut pajak penghasilan final wajib pajak harus melampirkan Surat

Keterangan Bebas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diperlukan untuk

membuktikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa tidak adanya PPh

yang terutang. Surat Keterangan Bebas (SKB) dapat diperoleh di Kantor

Pelayanan Pajak tempat domisili wajib pajak yang melakukan pengalihan tanah

dan atau bangunan dengan melampirkan bukti pendukung yang relevan seperti

akta tanah (Markus & Yujana, 2004).

Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal

4 ayat 2 wajib pajak bisa memperoleh surat keterangan bebas (SKB) sesuai

dengan peraturan yang ada yang tertera dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

Nomor 30/PJ/2009.

Dari penjelesan tersebut peneliti menulis Tugas Akhir dengan judul

“Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (PPh) Atas

Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di KPP

Pratama Malang Utara”.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak

Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan atas waris di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Malang Utara?

2. Apa penyebab tidak dikabulkannya permohonan pengajuan Surat

Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas waris di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan pengajuan surat keterangan

bebas Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan tanah dan/atau bangunan

atas waris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

2. Untuk mengidentifikasi penyebab tidak dikabulkannya permohonan

pengajuan SKB waris di KPP Pratama Malang Utara.

D. ‘Manfaatt Penelitiann’

1. ‘Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara

a) Sebagai sarana mempererat hubungan antara KPP Pratama Malang

Utara dengan Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis.

b) Bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan.
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2. Bagi Mahasiswa

a) Guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada D3

Keuangan dan Perbankan

b) Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan mahasiswa yang didapat

mulai dari kuliah hingga magang.

3. Bagi Orang Lain

a) Untuk mengetahui info serta masukan pada orang lain mengenai alur

permohonan SKB Waris dan penyebab tidak dikabulkannya

permohonan SKB Waris.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis membatasi penelitian ini yang hanya

dilakukan untuk mengetahui prosedur pengajuan dan penyebab tidak

dikabulkannya permohonan pengajuan SKB Waris pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Malang Utara.


