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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Tedahulu 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis berkesempatan untuk 

memberikan pedoman dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan 

jurnal penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas yakni 

tentang “Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan antara Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dan Badan Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare” 

Menurut Suhendra (2010) melakukan penelitian tentang “pengaruh 

tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak 

penghasilan badan” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan 

wajib pajak untuk menunjang penerimaan pajak itu harus dilakukan yang 

pertama yakni upaya pendekatan dari kantor peayanan pajak kepada para 

wajib pajak seperti memonitoring sehingga dapat meningkatkan penerimaan 

pajak penghasilan secara signifikan. Yang kedua, berdasarkan data yang 

ditemukan bahwa sifat dalam pelaporan pajak yang masih bersifat self 

assessment artinya pelapor pajak harus melaporkan pajaknya dengan sendiri. 

Maka dari itu, dibutuhkan suatu kesadaran dari wajib pajak untuk dapat 

mematuhi kewajibannya dan didukung oleh adanya pemeriksaan pajak serta 

pajak penghasilan yang terhutang atau monitoring. Yang ketiga, adanya 

peningkatan penerimaan wajib pajak dikarenakan semakin bertambahnya 

pengetahuan wajib pajak itu dalam memahami sistem perpajakan di 
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Indonesia. Kondisi ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak 

sehingga dapat diprediksi peningkatan penerimaan pajak akan memiliki 

pertumbuhan signifikan pada pendapatan negara jika didukung dengan 

kepatuhan dalam pembayaran pajak. 

Menurut Effendy dan Agus (2013) melakukan penelitian tentang 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuan wajib pajak dalam 

membayar pajak pertambahan nilai” dalam penelitian ini dijelaskan 

bawasanya ada 5 faktor yang mempengaruhi ketidakpatuan wajib pajak 

dalam membayar PPN. Faktor pertama yaitu faktor kepercayaan atas 

kepastian Hukum, tidak percayanya wajib pajak atas kepastian hukum 

sehingga memanfaatkan atau melakukan kecurangan untuk mengurangi 

pajak. Faktor yang kedua yaitu faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi 

PPN, sanksi ppn dianggap memberatkan sehingga dapat meningkatkan 

ketidakpatuan wajib pajak. Faktor yang ketiga dikarenakan faktor ekonomi 

juga dapat meningkatkan ketidakpatuan dalam membayar PPN, wajib pajak 

memiliki memiliki batasan kestabilan ekonomi perusahaan, sehingga wajib 

pajak masih harus memerlukan perputaran dana untuk meningkatkan 

omzetnya. Faktor yang keempat yaitu faktor media massa dan politik 

termasuk kegiatan luar wajib pajak, lingkungan wajib pajak dan media massa. 

Wajib pajak  dapat dipengaruhi dengan lingkungan karena kurangnya 

informasi tentang PPN ditempat mereka, yang membuat masyarakat tidak 

patuh dalam membayar PPN dan juga faktor yang kelima yaitu faktor 

kesadaran tentang PPN, sehingga wajib pajak kurang peduli dan tidak 
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mencari tahu tentang informasi atau pengetahuan tentang PPN sehingga 

meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian adanya 

penelitian terdahulu tentang faktor-faktor ketidakpatuan wajib pajak dalam 

membayar PPN dapat memberikan sumbangsi agar mengurangi celah 

terhadap penelitian yang penulis teliti. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dapat diketahui persamaan dan 

perbedaan bahasa antara penelitian terdahulu dengan penulis. Persamaan dari 

dua penelitian terdahulu yaitu membahas tentang pelaporan pajak 

pertambahan nilai (PPN) dan tingkat kepatuhan. Perbedaan antara penulis dan 

peneliti terdahulu yaitu lokasi dengan teknik analisis yang digunakan. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Definisi pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan 

keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta rakyat tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung yang ditujukan untuk keperluan negara 

bagi kemakmuran rakyat. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksa oleh negara) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. (Prof. Dr. Mardiasmo M. , 2018) 
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Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan kepada 

kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadiaan dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan , tetapi 

tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan umum. (R. Santoso, 2003) 

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat jasa 

timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. (R. Santoso, 2003) 

Berdasarkan beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas 

maka penulis menyimpulkan pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian harta untuk menambah kas negara untuk kesejahteraan umum. 

2. Fungsi Pajak 

a. Fungsi anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Seperti pajak yang 

tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi komsumsi 

minuman keras. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Seperti 
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pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup yang konsumtif. 

3. Pengelompokkan pajak 

a. Menurut golongannya  

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti 

Pajak Penghasilan. 

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Menurut sifatnya 

Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti memerhatikan keadaan Wajib Pajak contohnya pajak 

penghasilan. 

Pajak objektif yaitu pajak yang didsarakan pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan Wajib Pajak contohnya Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c. Menurut lembaga pemugutnya 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga negara seperti 

pemungutan PPN, PPnBM dan Bea Meterai. 

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 
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terdiri dari pajak provinsi yang mencakup (pajak kendaraan bermotor, 

dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) serta pajak kabupaten/kota 

yang mencakup (pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan). (Prof. 

Dr. Mardiasmo M. A., 2018) 

4. Surat Pemberitahuan (SPT) 

a. Pengertian SPT 

SPT adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk 

melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau 

bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Fungsi SPT  

Fungsi SPT yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanganggung jawabkan perhitungan jumlah pajak dan untuk 

melaporkan beberapa jenis pajak salah satunya adalah perhitungan 

jumlah Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak 

masukan terhadap keluaran dan pembayaran pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. 

c. Prosedur Penyelesaian SPT 

1) Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat 

pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata 

cara pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan menteri 
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keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil Surat 

Pemberitahuan dengan mengakses situs DJP untuk 

memperoleh formulir surat pemberitahuan. 

2) Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan 

benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang 

rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor 

Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.  

3) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan 

untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan 

bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib 

menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain 

Rupiah yang diizinkan. 

4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan 

tanda tangan stempel atau tanda tangan digital. 

5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT Masa PPN 

sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, 

jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat 

dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 

d. Batas waktu penyampaian SPT 

Untuk Surat Pemberitahuan Masa, batas waktu penyampaian SPT 

paling lambat adalah dua puluh hari setelah masa pajak. Khusus untuk 
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surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling 

lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jika 

terlambat melaporkan maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000 

(lima ratus ribu rupiah) 

5. Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan 

atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi 

barang maupun konsumsi jasa. (Waluyo, 2011). 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak 

Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah 

tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum 

mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk 

meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan 

pembebanan pajak. (Mardiasmo, 2009) 

Beberapa definisi menurut para ahli tentang Pajak Pertambahan 

nilai diatas dapat diartikan pemungutan biaya atas setiap pertambahan 

nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke 

konsumen. 

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai. 

1) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 

mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
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perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar 

daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa 

dari luar daerah pabean. Wajib Pajak yang tergolong dalam Wajib 

Pajak badan adalah badan hukum yang memiliki akta pendirian 

seperti PT dan CV. Sedangkan perusahaan perseorangan yang 

tidak berbadan hukum dan tidak di daftarkan ke notaris termasuk 

dalam kategori orang pribadi. Termasuk dalam wajib pajak orang 

pribadi adalah seseorang yang memiliki penghasilan diatas PTKP 

(penghasilan tidak kena pajak). Untuk mendapat pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang 

pengusaha/bisnis/perusahaan harus memenuhi syarat : 

a) Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku 

mencapai Rp 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha / bisnis 

/ perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 

miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan 

jadi Pengusaha Kena Pajak 

b) .Melewati proses survey yang dilakukan KPP atau KP2KP 

tempat pendaftaran 

c) Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau 

pengukuhan PKP. 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa 
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Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang 

Pajak Peratambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak yaitu: 

1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; 

2) Memungut PPN dan PPn BM yang terutang; 

3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal 

Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang 

dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang terutang; 

4) Melaporkan perrhitungan pajak. 

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai PKP 

adalah pengusaha kecil dan Pengusaha yang hanya menyerahkan 

barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Pengusaha kecil 

adalah pengusaha selama satu tahun buku melakukan penyetoran 

Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah tidak 

memenuhi peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih 

dari: 
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Sebelum 1 januari 2014 = Rp 600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah). Setelah 1 januari 2014 = Rp 4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) 

2) Pengusaha kecil  

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 1984 yang memilih sebagai Pengusaha Kena 

Pajak atau tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi 

sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai 

peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai 

pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan 

berikutnya. 

Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan 

pengusaha kecil: 

a) Dilarang membuat faktur pajak; 

b) Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN; 

c) Diwajibkan membuat atau pencatatan; 

d) Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha 

kecil yang memperoleh peredaran di atas batas yang telah 

ditentukan. 
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6. Objek Pajak Pertambahan Nilai 

PPN dikenakan atas: 

a. Penyerahan BKP (barang kena pajak) didalam Daerah Pabean 

yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah: 

1) Barang berwujud diserahkan merupakan BKP 

2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP 

Tidak Berwujud. 

3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. 

4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya. 

b. Impor BKP 

c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha. Syarat-syaratnya yaitu: 

1) Jasa diserahkan merupakan JKP 

2) Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean. 

3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya. 

d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean. 

e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah 

Pabean. 

f. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 

g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 
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h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan 

usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya 

digunakan sendiri atau digunakan pihak lain 

i. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak 

untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali penyerahan aktiv yang 

Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.  

7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai  

a. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen)  

b. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) 

diterapkan atas:  

1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud  

2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud   

3) Ekspor Jasa Kena Pajak  

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan yang telah dibayar untuk 

perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat 

dikreditkan. 

Berdasarkan perimbangan perkembangan ekonomi dan/atau 

peningkatan kebutuhan untuk dana pembangunan maka tarif PPN 

berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% 

sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.  
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8. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut kredit 

pajak (credit method) serta metode faktur pajak (invoice method). 

Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada 

setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda 

atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan ditetapkannnya 

mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk 

melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah 

faktur pajak (metode faktur pajak). 

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN 

oleh PKP penjual. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan 

berupa faktur pajak. 

b. Pada saat menjual /menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, 

wajib memungut PPN. PKP penjual wajib membuat faktur pajak. 

c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu lamanya sama 

dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar 

daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan kekas 

negara 

d. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak keluaran lebih kecil 

dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat diminta kembali 

(restitusi) atau dikompensasikan kemasa pajak berikutnya. 
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e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan 

Nilai (SPT Masa PPN). Contoh : 

1) Salah satu contoh usaha Wajib Pajak Badan. Sepanjang bulan 

Maret 2017, PT XYZ mempunyai transaksi sebagai berikut: 

a) Membeli bahan baku seharga Rp100.000.000,00 (dipungut 

PPN sebesar (Rp 10.000.000,00) 

b) Membeli bahan penolong seharga Rp 40.000.000,00 

(dippungut PPN sebesar Rp 4.000.000,00) 

c) Menjual produknya seharga Rp 200.000.000,00 

(memungut PPN sebesar Rp 20.000.000,00) 

Perhitungan PPN: 

Jumlah Pajak Keluaran   Rp 20.000.000,00 

Jumlah Pajak Masukan   (Rp 4.000.000,00) 

PPN kurang bayar   Rp 6.000.000,00 

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 6.000.000,00 ini harus 

disetorkan ke kas negara. 

2) Salah satu contoh Wajib Pajak Orang pribadi dalam 

melakukan transaksi PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak Bowo 

menjual tunai BKP kepada Pengusaha Kena Pajak Viki dengan 

harga jual Rp25.000.000,00. PPN yang terutang: 

10%xRp25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00. PPN sebesar 

Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Pengeluaran, yang 
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dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Bowo. Sedangkan bagi 

Pengusaha Kena Pajak Viki, PPN tersebut merupakan Pajak 

Masukan. 

9. Faktur Pajak 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak dibuat pada; 

a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak. 

b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran 

terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP 

c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 

sebagian tahap pekerjaan. 

d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. (Prof. Dr. Mardiasmo M. A., 2018) 

10. Tingkat Kepatuhan  

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi 

dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010) 

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela 

(voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self 

assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri 

kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu 

membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Rahayu, 2010).


