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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Lika Trisnawati (2015) yang berjudul “Keabsahan

Keterangan Bebas Pajak Sebagai Syarat Permohonan Balik Nama Sertifikat Hak

Atas Dan/Atau Bangunan”. Hasil penelitian tersebut membahas tentang upaya apa

yang digunakan untuk mengetahui kebsahan dari surat keterangan bebas PPh final

dan upaya hukum dalam hal penolakan penerbitan balik nama sertifikat.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Para ahli perpajakan memberikan artian pajak berbeda dari satu

sama lain meskipun begitu pada dasarnya mereka memiliki tujuan yang

sama dengan memberikan  pengertian pajak yang mudah dipahami dan

dimengerti.

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 (UU No.16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari

kekayaan kepada kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan,

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan pemerintah serta dapat
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dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara

langsung, untuk memelihara Negara secara umum yang dikemukakan

oleh S. I. Djajadiningrat (Siahaan, 2010).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan

undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut Prof. Dr.

Rochmat Soemitro, S.H (Brotodihardjo, 1993).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak

adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa dan tidak

memberikan jasa timbal balik melainkan difokuskan kepada seluruh

masyarakat umum.

2. Fungsi – Fungsi Pajak

a. Sebagai Sumber Keuangan Negara (Budgetair)

Berfungsi untuk memasukkan uang ke kas Negara atau dengan

kata lain fungi pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang

digunakan untuk pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun

pengeluaran pembangunan. Bagi suatu Negara, sumber keuangan

yang utama adalah pajak dan retribusi (Tjahjono & Husein, 2000).

b. Fungsi Mengatur atau Non Budgetair (Regularend)

Dapat digunakan sebagai alat guna melaksanakan kebijakan

Negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Selain itu juga berfungsi



7

sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar

bidang keuangan. Berikut beberapa contoh pemungutan pajak yang

berfungsi mengatur seperti pemberlakuan bea masuk yang tinggi

bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam

negeri (Tjahjono & Husein, 2000).

3. Jenis – Jenis Pajak

a. Pajak ‘Menurut Golongannya’

1) ‘Pajakk Langsung’

‘Adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh

wajib pajak yang bersangkutan, dann tidak boleh dilimpahkan

kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan (Mardiasmo,

2011).

2) Pajak Tidak Langsung

Dalam artian ekonomis adalah pajak yang bebannya dapat

dilimpahkan kepada pihak ketiga atau orang lain. Contohnya

Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Balik Nama (Mardiasmo,

2011).

b. Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif ( Perorangan )

Pajak yang mengacu atau berdasarkan pada subjeknya dan

selanjutnya dicari objektifnya, dalam arti memperhatikan
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keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (Waluyo

& Ilyas, 2000).

2) Pajak Objektif ( Kebendaan )

Pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan

keadaan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan

Nilai (Waluyo & Ilyas, 2000).

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(Waluyo & Ilyas, 2000).

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah. Terdiri dari pajak

provinsi dan pajak kabupaten / kota. Pajak provinsi terbagi atas

pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak

rokok. Sedangkan pajak kabupaten / kota terbagi atas pajak

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak

parker, dan pajak air tanah (Halim dkk, 2000).
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4. ‘Tata Cara Pemungutan Pajakk

a. ‘Stelsel Pajak

Berdasarkan cara pemungutannya dibedakan menjadi 3 stelsel

yaitu:

1) Stelsel nyata (riil stelsel), pengenaannya didasarkan pada

penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat

dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang

sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihannya ialah pajak

yang dikenakan lebih nyata, sedangkan kelemahannya yaitu

pajak baru dikenakan pungutan pada akhir periode (Halim dkk,

2016).

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel), pengenaannya didasarkan

pada suatu anggapan yang diatuur oleh undang – undang,

misalnya penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan

tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak

berjalan. kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan

pada keadaan sesungguhnya (Halim dkk, 2016).

3) ‘Stelsel ganda, yaitu perpaduan dari stelsel nyata serta stelsel

anggapan. Besarnya pajak di tahun pertama dihitung yang

berdasarkan suatu anggapan, sebaliknya besarnya pajak di
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tahun terakhir dilihat berdasarkan keadaan yang sebenarnya’

(Halim dkk, 2016).

b. Sistem Pemungutan Pajak

Dibagi menjadi :

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang yang memberi

wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang (Halim dkk, 2016).

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Halim

dkk, 2016).

3) Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

(Halim dkk, 2016).

c. Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Terdapat 3 asas yang digunakan untuk memungut pajak  :

1) Asas Tempat Tinggal
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Negara mempunyai kewenangan dalam memungut atas

seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal

wajib pajak (Waluyo & Ilyas, 2000).

2) Asas Kebangsaan

Pajak yang dikenakan dihubungkan dengan kebangsaan

suatu Negara.Berlaku untuk setiap warga Negara asing yang

berdomisili di Indonesia (Waluyo & Ilyas, 2000).

3) Asas Sumber

Negara mempunyai kewenangan dalam memungut pajak

atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara.Berlaku

bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari Indonesia

dan dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat

tinggal wajib pajak (Waluyo & Ilyas, 2000).

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak

yang digunakan untuk menanggung pembiayaan negara, maka dituntut

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Agar tidak terdapat

perlawanan saat pemungutan pajak maka diberlakukan perlawanan pajak

yang dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perlawanan Pasif

Yang berupa hambatan untuk mempersulit pemungutan pajak dan

mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi (Waluyo & Ilyas,

2000).
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b. Perlawanan Aktif

Dapat dilihat di semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari

pajak (Waluyo & Ilyas, 2000).

5. Pajak Penghasilan

Berdasarkan peraturan undang undang perpajakan yang sebelumnya

tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) beberapa kali telah diubah dan

disempurnakan, yaitu dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1991,

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1944, Undang – Undang Nomor 17

tahun 2000 dan yang terakhir yaitu Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal

Pajak, 2008) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek

pajak yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Halim dkk, 2016).

Perubahan yang dilakukan tetap berpegang pada prinsip – prinsip

perpajakan yang dianutnya secara universal, seperti keadilan,

kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan Negara serta

tetap mempertahankan sistem self assessment (Resmi, 2011).

a. Subjek Pajak

Subjek Pajak Pajak Penghasilan merupakan segala sesuatu yang

mempunyai potensi untuk mendapat penghasilan dan menjadi sasaran

untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2011). Berdasarkan pasal 2
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ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, subjek Pajak dikelompokkan sebagai

berikut :

1) Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat

tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2) Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

merupakan subjek pengganti, menggantikan yang berhak, yaitu

ahli waris.

3) Badan

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara

maupun Daerah.

4) Bentuk Usaha Tetap

Digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak

berdomisili di Indonesia, wajib pajak orang pribadi yangg tinggal

di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12

bulan, dan badan yang tidak berdiri dan tidak berada di

Indonesia guna menjalankan usaha’.
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Subjek Pajak dibedakan menjadi 2 yaitu:

a.) Subjek Pajak dalam Negeri

1) Orang Pribadi yang berdomisili di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12

bulan,  atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia.

2) Badan yang didirikan atau berdomisili di Indonesia.

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak.

b.) Subjek Pajak Luar Negeri

1) Orang Pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia, orang

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka 12 bulan;

2) Badan yang tidak didirikan dan tidak berdomisili di

Indonesia;

b. Objek ‘Pajak

‘Objek Pajak merupakan suatu Penghasilan, artinya ‘setiap tambahan’

kemampuan ‘ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atauu untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dann dalam bentuk apapun ’(Resmi,

2011).
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Sebagai berikut ‘yangg’ menjadi Penghasilan yang ‘termasuk Objek

Pajak (Resmi, 2011):

a.) ‘Penggantin atau imbalan yang berhubungan dengan suatu

pekerjaan atau jasa yang diterima dan diperoleh termasuk

gratifikasi, bonus, tunjangan, gaji, upah, honorarium, komisi,

uang pension, atauu imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ada

ketentuan lain didalam undang – undang;

b.) ‘Hadiah yang diperoleh dari undian, pekerjaan, kegiatan, dann

penghargaan’;

c.) ‘Keuntungan usaha’;

d.) ‘Laba yang didapat dari penjualan dan pengalihan harta’;

e.) ‘Penerimaan kembali pajak yang dibayar dan dibebankan untuk

biaya dan tambahan pengembalian pajak yang dibayar’;

f.) ‘Bunga yang diperoleh dari diskonto, premium, serta imbalan

karena jaminan pengembalian utang’;

g.) ‘Dividen, beserta nama dan berbentuk apapun, tergolong

dividen yang berasal dari perusahaan asuransi ke pemegang

polis, serta pembagian hasil usaha koperasi’;

h.) ‘Imbalan atau royalti atas penggunaan hak’;

i.) ‘Penghasilan lain-lain dan sewa yang sehubungan dengan

penggunaan harta’;

j.) ‘Penerimaan pembayaran secara berkala’;
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k.) Keuntungan dari pembebasan utang kecuali sampai jumlah

tertentu yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP)’;

l.) Keuntungan dari selisih kurs valuta asing’;

m.) ‘Selisih lebih karena penilaian kembali oleh aset’;

n.) Premii asuransi;

o.) ‘Iuran yang didapat dari perkumpulan anggotanya yang terdiri

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas’;

p.) ‘Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang

belum dikenakan pajak’;

q.) ‘Penghasilan dari usaha berbasis syariah’;

r.) ‘Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang –

undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata

cara perpajakan’;

s.) ‘Surplus BI’.

Sebagai berikut penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak

(Resmi, 2011):

a.) Pemberian atauu sumbangan, dan juga zakat yang diperoleh

oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah dann diterima oleh yang berhak

menerima zakat tersebut’;

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan
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pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dan

diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

b.) Warisan;

c.) Harta serta setoran tunai yang diperoleh oleh badan yang

tertera dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b Undang – Undang PPh

untuk pengganti saham atau penyertaan modal sebagai

gantinya;

d.) Pergantian/ imbalan yang berhubungan sama pekerjaan atau

jasa yang diperolehdan berbentuk imbalan berupa barang atau

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah (fiskus);

e.) Pembayaran dari perusahaan asuransi pada orang pribadi yang

berkaitan dengan asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan,

asuransi jiwa,  asuransi dwiguna,  serta asuransi beasiswa;

f.) Dividen atau keuntungan yang didapat oleh perseroan terbatas

(PT) sebagai Wajib Pajak dalam negeri, badan usaha milik

Negara, koperasi, atau badan usaha milik daerah, dari

penyertaan modal badan usaha yang didirikan di Indonesia

dengan syarat:

 Dividen yang didapat cadangan laba ditahan;

 Untuk PT, BUMN dan BUMD yang memperoleh

dividen, kepemillikan saham pada badan yang memberi
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dividen ter rendah 25% dari jumlah modal yang

disetor’;

g.) Iuran yang didapat dari dana pension yang pendiriannya

adisahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh

pegawai dan pemberi kerja ’;

h.) Penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pension,

dalam bidangg tertentu yang telah diatur sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan’;

i.) Bagian laba yang didapat dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham – saham, firma,

persekutuan, perkumpulan, dann kongsi, serta termasuk

pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif’;

j.) Penghasilan yang didapat perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang berdiri serta

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat

badan pasangan usaha tersebut:

- Perusahaan kecil menengah, serta yang menjalankan usaha

dalam sektor usahaa yang diatur berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan’; dan

- Sahamnya tidak diperjual belikan di bursa efek Indonesia’.
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6. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ‘(Pengalihan Hakk Atas Tanah Dan/Atau

Bangunan))’

‘Pengalihan adalah menjual, tukar menukar, penyerahan hak, perjanjian

pemindahan hak, pelepasan hak, lelang, hibah dan dengan cara yang

disepakati oleh pihak luar termasuk pemerintah ’(Markus & Yujana, 2004).

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau disebut dengan Pajak Penghasilan

Final merupakan pajak yang bersifat final yang dalam artian tidak

diperhitungkan lagi melainkan hanya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT). Pajak Penghasilan final biasanya hanya dikenakan pada

wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas dari beberapa jenis

penghasilan yang mereka peroleh. Pengalihan hak yang disepakati mencakup:

1. Warisan

2. Sewa guna usaha dengan hak opsi

3. Sale and lease back

4. Penyetoran modal saham dalam bentuk tanah dan/atau bangunan

5. Pengalihan hak sehubungan dengan guna serah

6. Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan

pengambilalihan usaha

7. Pembubaran badan hukum

8. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)

dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:
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a. Peredaran bruto (omzet penjualan) usaha di bawah Rp 4,8 miliar

dalam 1 tahun masa pajak;

b. Bunga deposito, bunga obligasi, dan jenis-jenis tabungan, dan

obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh

koperasi kepada anggota masing-masing;

c. Hadiah lotere/undian;

d. Transaksi saam dan surat berharga lainnya, transaksi derivative

perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau

pengalihan ibukita mitra perusahaan yang didapat oleh

perusahaabn modal usaha.

e. Transaksi atas pengaihan aset dalam bentuk tanah dan/atau

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha rea estate, serta sewa atas

tanah dan/atau bangunan.

f. Pendapatan lainnya, yang telah diatur sesuai dengan Peraturan

Pemerintah.

7. ‘Surat Keterangan Bebas’

‘Adalah surat yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang memiliki

penghasilan agar tidak dipotong/dipungut pajak oleh pemotong/pemungut.

Dengan adanya SKB pemotong/pemungut tidak mempunyai kewajiban untuk

memotong.SKB diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak’.

Berikut pajak yang dapat diberikan SKB?
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a. Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Wajib Pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu (PP 46 Tahun 2013).

b. ‘Pajak Penghasilan Final atas bungan deposito dan tabungan  serta

diskonto Sertifikat Bank Indonesia’.

c. Wajib Pajak masih mengalami rugi fiskal.

d. Pajak Penghasilan Final pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan.

e. Pajak Pertambahan Nilai kepada perwakilan Negara Asing dan

Badan Internasional serta Pejabatnya.

f. PPnBM atas kendaraan bermotor.

g. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan

PPN.


