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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang 

tidak benar banyak diajukan oleh wajib pajak guna untuk mengurangi atau 

membatalkan surat ketetapan pajak tersebut. Banyak peneliti terdahulu 

yang telah dilakukan berdampak bagi wajib pajak maupun fiskus, kini 

dapat menjadikan masukan bagi wajib pajak yang melakukan pengurangan 

atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar pada 

ketentuan yang belaku dan untuk periode selanjutnya.  

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait 

penyelesaian sengketa pajak sebagai bahan perbandingan untuk penelitian 

yang akan dilakukan sebagai berikut: 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 M. Imam 

Sundarta  dan 

Alexander 

Candra (2015) 

Pelaksaan Wewenang 

Direktur Jenderal Pajak 

Terhadap Pengurangan dan  

Pembatalan Ketetapan Pajak 

Menurut Pasal 36 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 

2007 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP) 

-Bahwa Direktur Jenderal 

Pajak melakukan 

wewenangnya untuk 

menentukan sengketa pajak 

melalui pengadilan pajak. 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 

2007 dalam pasal 

perpajakan yaitu pasal 36 

mengenai Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP). Ketetapan pajak 

dapat dibatalkan atas telah 

diterbitkannya oleh fiskus 

selaku pihak Direktur 

Jenderal Pajak. Adanya 

kesalahan atas keliruan 

penulisan atas penetapan 

hutang pajak terhadap 
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wajib pajak. Dengan 

adanya keputusan 

pengadilan pajak atas 

pembatalan atau kekeliruan 

maka dapat melakukan 

banding. 

2 Nur Ariyanti 

Evie 

Rachmawati  

(2016) 

Pembatalan Surat Tagihan 

Pajak Yang Berkaitan 

Dengan Ekspor Jasa Maklon 

-Berdasarkan putusan 

pengadilan pajak Put. 

58209/PP/M.IA/99/2014 

atas pertimbangan Majelis 

Hakim dalam Putusan 

Nomor 

940/B/PK/PJK/2016 sudah 

sesuai dengan pasal 13 jo 

Pasal 12 Ayat (3) jo 

penjelasan Pasal 29 Ayat 

(2) Alinea ketiga UU KUP. 

Pemeriksa harus memiliki 

bukti yang kuat mengenai 

fungsi invoice yang 

terlampiri PEB sebagai 

dokumen dengan faktur 

pajak atas kegiatan ekspor 

jasa maklon yang telah 

dilakukan penggugat, 

karena tidak seharusnya 

Dirjen Pajak mengenakan 

sanksi denda dengan 

menerbitkan STP atas 

ketentuan Pasal 7 PMK 

Nomor 70/pmk.03/2010 

tidak dapat dan tidak layak 

untuk dilaksanakan 

penggugat. Petugas 

pemeriksa harus 

menerapkan ketentuan 

mengenai peraturan 

Undang-Undang 

perpajakan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap 

dan dapat memberikan 

bukti yang kuat atas 

pemeriksaan. Jumlah pajak 

yang terutang dengan 

menerbitkan surat ketetapan 

pajak jika mendapatkan 

bukti jumlah pajak yang 

terutang menurut surat 

pemberitahuan adalah tidak 

benar atas ketatapan Dirjen 
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Pajak. 

3 Sorongan Villy 

Vincentia 

(2015) 

Proses Penyelesaian 

Permohonan Pengurangan 

atau Penghapusan Sanksi 

Administrasi, Pengurangan 

atau Pembatalan Surat 

Ketetapan Pajak atau Surat 

Tagihan Pajak Pada Kantor 

Wilayah DJP Suluttenggo 

Malut 

-Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Sulawesi 

Utara, Tengah, Gorontalo 

dan Maluku Utara, telah 

melaksanakan maupun 

mengikuti pedoman PMK 

Nomor 8/PMK.03/2013 

yang kemudian diatur 

dalam surat edaran 

Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor SE-17/PJ/2014 

Tentang petunjuk 

pelaksanaan pengurangan 

atau penghapusan sanksi 

administrasi dan 

pengurangan atau 

pembatalan Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) atau Surat 

Tagihan Pajak (STP). 

Adapun peroses 

pengurangan atau 

penghapusan sanksi 

administrasi UU KUP Pasal 

36 (1) Huruf a,b,c) selama 

tahun 2014. 

 

B. Tinjaun Pustaka 

1. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pada pasal 1 

ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Menurut Rochmad (2013, hal 1) “Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi: 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai public investment.  

b. Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembangunan 

karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Namun, pajak juga memiliki fungsi yang mengatur 

yaitu: 

1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara. Seperti adanya pembangunannegara dengan biaya 

yang diperoleh dari penerimaan pajak. Dan pajak tidak 

digunakan untuk pembangunan negara, melainkan 
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digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, 

belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk 

pembiayaan bangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi dari 

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke 

tahun harus di tingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan 

pembangunan negara yang semakin meningkat. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi memulai 

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. 

Contohnya melindungi produksi dalam negeri, pemerintah 

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk dari luar 

negeri, diberikan sebagai macam fasilitas keringanan pajak. 

3) Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas 

harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa 

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran 

uang masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak 

yang efektif dan efesien. 

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan 
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Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan 

untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga 

untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka 

kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

c. Jenis Pajak 

Pengolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah 

Pusat sebagian besar melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 

unit vertical dibawahnya. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-

pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diadministrasikan oleh 

Dinas/Badan Pendapatan Daerah (setiap kota/kabupaten memiliki 

nama yang beragam) setempat. Adapun pajak-pajak yang dikelola 

oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: 

1) Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan 

penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat 
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dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat 

berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan 

lain sebagainya. 

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah 

Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, 

perusahaan, maupun pemerintah yang konsumsi Barang 

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada 

dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak 

atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-

Undang PPN. 

3) Pajak Penjualan ata Barang Mewah (PPnBM) 

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang 

Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan 

PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang 

tergolong mewah adalah: 

a) Barang tersebut bukan merupakan barang 

kebutuhan pokok 

b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

tertentu 
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c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh 

masyarakat berpenghasilan tinggi 

d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan 

status 

e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan 

moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban 

masyarakat. 

4) Bea Meterai 

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas 

pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, 

serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang 

memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu 

sesuai dengan ketentuan. Cara pelunasan Bea Meterai ada 2 

(dua) yaitu: 

a) Benda Meterai (Meterai temple dan kertas meterai) 

b) Dengan cara lain yang ditetapkan Menteri 

Keuangan (Mesin teraan meterai, teknologi 

percetakan dan sistem komputerisasi) 

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilihan 

atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB 

merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh 

realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah 
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Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun 

pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik 

provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain: 

a) Pajak Provinsi 

(1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air 

(2) Bea balik nama kendar bermotor dan kendaraan 

di atas air 

(3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

(4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah 

tanah dan air permukaan. 

b) Pajak Kabupaten atau Kota 

(1) Pajak Hotel 

(2) Pajak Restoran 

(3) Pajak Hiburan 

(4) Pajak Reklame 

(5) Pajak Penerangan Jalan 

(6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

(7) Pajak Parkir 

 

2. Pajak Penghasilan (PPh Final) 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu 



14 
 

 

tahun pajak. Pajak penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan 

dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. PPh Final yang 

dipotong pihak lain merupakan yang disetor sendiri bukan pembayaran 

dimuka atas PPh terutang, melainkan pelunasan PPh terutang atas 

penghasilan tersebut sehingga wajib pajak dianggap telah dilakukan 

pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Penghasilan yang dikenakan 

PPh Final tidak akan dihitung lagi oleh d SPT tahunan untuk 

dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. PPh yang 

sudah dipotong atau dibayarkan tersebut juga bukan merupakan kredit 

pajak d SPT tahunan. Adapun Objek dan subjek pajak PPh Final secara 

khusus yaitu: 

1) Peraturan Perpajakan 36 Tahun 2017 Ketentuan Pengenaan 

Pajak Penghasilan 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 (PP 36 Tahun 

2017) Tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan 

pajak tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau 

dianggap sebagai penghasilan. Peraturan ini ditetapkan dan 

diberlakukan oleh pemerintah pada 8 September 2017. 

Ketentuan PPh Final atas Penghasilan tertentu resmi berlaku 

mulai tanggal 11 September 2017. Selain menghitung dan 

membayar pajak, setiap dalam pelaksanaannya, diterapkan 

secara profesional dengan mengedepankan semangat 
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rekonsiliasi dan perbaikan kepatuhan wajib pajak. Menurut PP 

36 Tahun 2017 Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas 

penghasilan harta bersih tambahan sebagaimana dalam pasal 13 

Ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak dan harta bersih 

yang dimiliki wajib pajak sampai akhir tahun pajak terakhir, 

namun belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan 

sesuai Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak 

maupun harta bersih yang dimiliki wajib sampai akhir tahun 

pajak terakhir, belum disampaikan dalam SPT PPh harus sesuai 

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak. Wajib 

pajak tertentu yang menerima penghasilan bruto dari usaha atau 

pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 

4,8 Miliar dan apabila wajib pajak menerima penghasilan 

brutonya selain dari usaha atau pekerjaan bebas pada tahun 

pajak terakhir paling banyak Rp. 632 Juta. 

Peraturan Pemerintah memberikan kepastian hukum terkait 

pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas 

penghasilan tertentu. Dalam aturan ini merupakan tindak lanjut 

dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak. Penerbitan PP ini menunjukkan 

konsistensi pemerintah dalam kebijakan dan pemberian 

kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban Wajib 

Pajak. PP 36 Tahun 2017 juga sebagai kewenangan Direktur 
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Jenderal Pajak dalam melaksanakan amanat Pasal 13 dan Pasal 

Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dengan adanya 

Peraturan Pemerintah ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

masyarakat agar melakukan pembetulan STP selama belum 

dilakukan pemeriksaan. Himbauan ini untuk Wajib Pajak yang 

masih terdapat harta yang diperoleh dari penghasilan yang 

pajaknya belum dibayarkan, harta belum dilaporkan ke dalam 

SPT Tahunan, dan WP yang belum mengikuti tax amnesty. 

Pembetulan SPT dilakukan dengan melaporkan harta tersebut 

dan pajak yang harus dibayar. 

2) Subjek Peraturan Perpajakan Nomor 36 Tahun 2017 

Wajib pajak peserta pengampunan pajak (Tax Amnesty): 

a. Batal untuk repatriasi atau tidak menginvestasikan di 

Indonesia sebelum waktu 3 tahun 

b. Mengalihkan harta ke luar Indonesia sebelum waktu 3 

tahun 

c. Ditemukannya harta yang belum atau kurang 

diungkapkan di dalam SPT PPh. 

Wajib pajak yang menyampaikan SPT sampai dengan 

tahun pajak 2015 dengan tidak benar, lengkap dan jelas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah 

diberikan kesempatan oleh Negara untuk mengikuti 
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pengampunan pajak. Adapun yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak 

adalah harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 

dengan 31 Desember 2015 serta belum dilapokan dalam 

SPT PPh. Maka kesempatan Wajib Pajak adalah 

mengungkapkan atau melaporkan semua harta yang belum 

dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan Tahun Pajak 

2015 dengan membayar uang terbusan.  

3) Objek Peraturan Perpajakan Nomor 36 Tahun 2017 

Objek Peraturan ini adalah harta bersih yang belum atau kurang 

diungkapkan dalam SPT PPh sebagaimana dalam pasal 18 Ayat 

1 Undang-Undang Pengampunan Pajak yaitu: 

a) Harta bersih dalam SPT PPh terakhir yang disampaikan 

setelah berlakunya Undang-Undang pengampunan 

pajak oleh wajib pajak yang telah memperoleh 

pengampunan pajak, akan tetapi tidak mencerminkan; 

(1) Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh 

dan disampaikan sebelum SPT PPh terakhir dan 

Undang-Undang pengampunan pajak berlaku 

(2) Harta bersih bersumber dari penghasilan yang 

diperoleh pada tahun pajak terakhir 

(3) Harta bersih bersumber dari setoran modal pemilik 

atau pemegang saham pada tahun pajak terakhir 
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Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan 

akibat penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat 

Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan 

Pajak. 

4) Dasar Pengenaan PPh Final (DPP) 

Dasar pengenaan PPh atas Penghasilan berupa harta bersih 

yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan berupa 

objek pajak PP 36 Tahun 2017 yang telah diuraikan di atas. 

Dasar pengenaan PPh terutang dalam Pasal 5 dengan 

ketentuan: 

Harta Bersih tambahan sebesar jumlah harta bersih 

tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan. DPP ini 

berlaku bagi wajib pajak yang melanggar Pasal 8 Ayat 6 dan 7 

Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sebesar jumlah harta 

bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat 

pernyataan, bagi wajib pajak yang menyampaikan Surat 

Pernyataan Harta. Jumlah harta bersih yang belum di laporkan 

dalam SPT PPh bagi wajib pajak yang tidak ikut pengampunan 

pajak. Nilai harta bersih per akhir tahun pajak terakhir yang 

tidak dilunasi uang tebusannya sebagaimana tercantum dalam 

Surat Pembetulan atas Surat Keterangan. Selisih lebih antara 

harta bersih yang dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan 

terakhir dengan jumlah harta bersih yang telah dilaporkan 
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dalam SPT pajak penghasilan yang disampaikan sebelum SPT 

pajak penghasilan terakhir dan Undang-Undang pengampunan 

pajak berlaku. Harta bersih yang bersumber dari penghasilan 

pada tahun pajak terakhir maupun dari setoran modal dari 

pemilik atau pemegang saham pada tahun pajak terakhir: 

a) Tarif PPh 

Berdasarkan tarif PPh atas penghasilan tertentu berupa 

harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan. 

Besaran tarif PPh berdasarkan kategori wajib pajak dan 

perhitungan pajaknya yaitu: 

(1) Wajib Pajak Badan tarif sebesar 25% 

(2) Wajib Pajak Orang Pribadi tarif sebesar 30% 

(3) Wajib Pajak Tertentu tarif pajak sebesar 12,5% 

(4) Tarif PPh maka dikalikan dengan Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) 

3. Sanksi Administrasi 

Sanksi berupa bunga ditujukan kepada Wajib Pajak apabila melakukan 

pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Adapun sanksi-sanksi 

perpajakan di indonesia yang berlaku terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

a. Sanksi Denda pada Pasal 7 ayat (1), 8 ayat (3), dan 14 ayat  (4) 
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b. Sanksi Bunga pada Pasal 8 ayat (2&2a), 9 ayat (2a&2b), 13 ayat 

(2), 13 ayat (5), 14 ayat (3), 14 ayat (5), 15 ayat (4), 19 ayat (1), 19 

ayat (2), dan 19 ayat (3) 

c. Sanksi Kenaikan pada Pasal 8 ayat (5), 13 ayat (3), dan 15 ayat (2) 

 

4. Dasar Hukum 

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang 

tidak benar telah diatur dalam beberapa dasar hukum antara lain: 

a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP) Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 1 Huruf (b) 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP)Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan. Dimana pasal 36 ayat 1 huruf (b) 

berisi: 

1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan 

wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat 

ketetapan pajak yang tidak benar 

2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), 

ayat (1d) dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata 

Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan 
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Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat 

Tagihan Pajak. Dalam mengajukan permohonan dan penyelesaian 

permohonan telah diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 

sebagai berikut: 

Pasal Berisi 

13 ayat 

(1) 

Surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau 

dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak 

seabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah 

surat ketetapan pajak yang tidak benar, kecuali Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan 

berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP 

13 ayat 

(2) 

Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat 

dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat 

ketetapan pajak yang jumlah pajak terutangnya tidak 

benar 

13 ayat 

(3) 

Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat 

dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagai 

mana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan 

pajak yang seharusnya tidak diterbitkan  

13 ayat 

(4) 

Dalam hal surat ketetapan pajak dibatalkan sebagai mana 

dimaksud pada ayat (3), terhadap Masa Pajak, Bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan jenis pajak yang 

terkait dengan surat ketetapan pajak yang dibatalkan 

tersebut: 

a. Dianggap tidak pernah diterbitkan surat ketetapan 

pajak, 

b. Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan 

surat ketetapan pajak atas Masa Pajak, Bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak 

tersebut 

14 ayat 

(1) 

Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau 

pembatalan surat ketetapan pajak sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dengan menyampaikan 

surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat 

ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur 

Jenderal Pajak. 

14 ayat 

(2) 

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat 

ketetapan pajak yang tidak benar sebagai mana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat 
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ketetapan pajak tersebut: 

a. Tidak diajukan keberatan 

b. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan 

c. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 2 huruf a 

d. Diajukan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 2 huruf a, tetapi dicabut 

oleh Wajib Pajak 

e. Sedang tidak diajukan permohonan pembatalan 

surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau 

verifikasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 

huruf d 

f. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan 

pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagai 

mana dimaksud pasal 2 huruf d tetapi dicabut 

oleh Wajib Pajak; atau 

g. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan 

pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagai 

mana dimaksud pasal 2 huruf d, tetapi 

permohonan tersebut ditolak  

14 ayat 

(3) 

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat 

ketetapan pajak yang tidak benar sebagai mana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal surat 

ketetapan pajak tersebut diajukan keberatan, tetapi 

dicabut oleh Wajib Pajak.  

14 ayat 

(4) 

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat 

ketetapan pajak yang tidak benar sebagai mana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat 

ketetapan pajak 

b. Permohonan harus diajukan secara tertulis di 

dalam bahasa Indonesia 

c. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang 

menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai 

alasan 

d. Permohonan harus disampaikan ke Kantor 

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; 

dan 

e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 

Pajak dalam hal surat permohonan ditandatangani 

oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 

tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa 

khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 
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(3) undang undang KUP 

14 ayat 

(5) 

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat 

ketetapan pajak yang tidak benar sebagai mana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling 

banyak 2 (dua) kali. 

14 ayat 

(6) 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 

pengurangan atau pembatalan surat ketetapn pajak yang 

tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus 

diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas 

permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak 

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib 

Pajak. 

14 ayat 

(7) 

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat 

ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua sebagai 

mana yang dimaksud pada ayat 6 tetap diajukan terhadap 

surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan surat 

keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

14 ayat 

(8) 

Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) sampai 

dengan ayat (4) berlaku juga untuk permohonan 

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang 

tidak benar yang kedua 

15 ayat 

(1) 

Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan 

pengurangan aau pembatalan surat ketetapan pajak yang 

tidak benar sebagai mana dimaksud pasal 14 ayat (1) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Menjadi pemenuhan ketentuan sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) sampai dengan 

ayat (4), untuk permhonan yang pertama; atau  

b. Menguji Menjadi pemenuhan ketentuan sebagai 

mana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) sampai 

dengan ayat (4), dan ayat (6), untuk permohonan 

yang kedua. 

15 ayat 

(2) 

Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan 

surat ketetapan pajak yang tidak benar telah memenuhi 

ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1, 

permohonan tersebut ditindaklanjuti. 

15 ayat 

(3) 

Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan 

surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi 

ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1, Direktur 

Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut 

dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai  

pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan 

surat ketetapan pajak yang tidak benar 

15 ayat Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan 
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(4) surat ketetapan pajak yang tidak benar dikembalikan 

karena tidak memenuhi persyaratan sebagai mana 

fimaksud dalam pasal 14 ayat (4), berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk permohonan yang pertama Wajib Pajak 

dianggap belum mengajukan permohonan 

sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagai 

mana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5); atau 

permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih 

dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diamksud 

dalam pasal 14 ayat (6) belum terlampaui. 

15 ayat 

(5) 

Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan 

surat ketetapan pajak yang tidak benar yang 

dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagai 

mana dimaksud dalam: 

a. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), untuk permohonan 

yang pertama; atau 

b. Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) untuk 

permohonan yang kedua, 

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan 

kembali sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 ayat  (1) 

16 ayat 

(1) 

Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan 

surat ketetapan pajak yang tidak benar yang memenuhi 

letentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 ayat 

(2), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti 

permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib 

Pajak. 

16 ayat 

(2) 

Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau 

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 

sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal 

Pajak dapat meminta pembukuan atau pencatatan, 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan, data, dan/atau informasi yang diperlukan 

melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau 

pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan, data, dan/atau informasi. 

16 ayat 

(3) 

Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagai mana 

dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (limabelas) hari 

kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim. 

16 ayat 

(4) 

Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan 

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang 

tidak benar sebagai mana dimaksud pada ayat (2) 

Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan 

tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan 
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surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak 

harus memberikan keterangan yang diminta dalam 

jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam 

surat permintaan keterangan tambahan. 

16 ayat 

(5) 

Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan 

pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau 

informasi serta keterangan tambahan yang diberikan 

dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan 

atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 

16 ayat 

(6) 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dalam hal penghasilan kena pajak dalam surat 

ketetapan pajak dihitung secara jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, 

dokumen yang dapat dpertimbangkan dalam proses 

penyampaian permohonan pengurangan atau pembatalan 

surat ketetapan pajak yang tidak benar terbatas pada: 

a. Dokumen yang terkait dengan perhitungan 

peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam 

rangka penghitungan penghasilan neto secara 

jabatan; dan 

b. Dokumen kredit pajak sebagai Pengurang Pajak 

Penghasilan 

16 ayat 

(7) 

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 

seluruh permintaan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 

dan/atau ayat (4) permohonan pengurangan atau 

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dproses sesuai 

dengan  buku, catatan, dokumen, data, informasi, 

dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima 

16 ayat 

(8) 

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 

6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8) harus 

menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan 

Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 

16 ayat 

(9) 

Surat keputusan sebagai mana dimaksud pada ayat (8) 

berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau 

sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak 

16 ayat 

(10) 

Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) telah lewat tetapi Direktur 

Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau 

tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau 

pembatalan surat ketetapan pajak sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), permohonan tersebut 
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dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus 

menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan 

yang diajukan oleh wajib pajak. 

 (Sumber: PK Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan) 

a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 17/PJ/2014 

Tentang petunjuk pelaksaan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan 

Pajak atau Surat Tagihan Pajak merupakan lanjutan dari Peraturan 

Menteri Keuagan PMK 8/PMK.03/2013 dalam Mengatur Tata 

Cara Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan 

Pajak yang tidak benar.  Dalam penyelesaian permohonan 

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 

yang tidak benar harus mentaati prosedur penyelesaian 

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 

yang tidak benar secara jabatan. Sebagaimana dimaksud dalam 

lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak. 

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 

tanggal 17 Mei 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur 

Jenderal Pajak kepada Para Penjabat di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak. Dimana dalam proses pengurangan atau 

pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar seluruhnya   
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berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak yang tercantum pada lampiran III sebagai berikut: 
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NO 

URUT 

WEWENANG DIREKTUR 

JENDERAL PAJAK 

DASAR HUKUM DILIMPAHKAN 

KEPADA 

KETERANAGAN 

1 Menerbitkan surat pengembalian: 

a. Permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan; 

b. Permohonan pengurangan atau 

pembatalan surat ketetapan 

pajak yang tidak benar; 

c. Permohonan pengurangan atau 

pembatalan Surat Tagihan 

Pajak yang tidak benar; dan 

d. Permohonan pembatalan hasil 

pemeriksaan atau surat 

ketetapan pajak dari hasil 

pemeriksaan yang 

dilaksanakan tanpa 

1) penyampaian surat 

pemberitahuan hasil 

pemeriksaan; atau 

2) pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan dengan Wajib 

Pajak. 

Pasal 36 ayat (1) 

Undang- Undang 

KUP 

 

Kepada Kanwil DJP -Tata caranya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tata cara pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi dan 

pengurangan atau pembatalan Surat 

Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak 

termasuk pengurangan denda administrasi 

Pajak Bumi dan Bangunan dan 

pengurangan atau pembatalan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, 

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan, yang tidak benar. 

 

1 Menerbitkan surat pengembalian: 

e. Permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga, 

Pasal 36 ayat (1) 

Undang- Undang 

KUP 

 

Kepada Kanwil DJP -Tata caranya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tata cara pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi dan 
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denda dan kenaikan; 

f. Permohonan pengurangan atau 

pembatalan surat ketetapan 

pajak yang tidak benar; 

g. Permohonan pengurangan atau 

pembatalan Surat Tagihan 

Pajak yang tidak benar; dan 

h. Permohonan pembatalan hasil 

pemeriksaan atau surat 

ketetapan pajak dari hasil 

pemeriksaan yang 

dilaksanakan tanpa 

3) penyampaian surat 

pemberitahuan hasil 

pemeriksaan; atau 

4) pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan dengan Wajib 

Pajak. 

pengurangan atau pembatalan Surat 

Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak 

termasuk pengurangan denda administrasi 

Pajak Bumi dan Bangunan dan 

pengurangan atau pembatalan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, 

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan, yang tidak benar. 

 

2 Melakukan proses penyelesaian: 

a. Pengurangan atau 

penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan; 

b. Pengurangan atau pembatalan 

surat ketetapan pajak yang 

tidak benar; c. pengurangan 

atau pembatalan Surat Tagihan 

Pajak yang tidak benar; dan 

Pasal 36 ayat (1) 

Undang- Undang 

KUP 

 

Kepada Kanwil DJP -Tata caranya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tata cara pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi dan 

pengurangan atau pembatalan Surat 

Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak 

termasuk pengurangan denda administrasi 

Pajak Bumi dan Bangunan dan 

pengurangan atau pembatalan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
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c. Pembatalan hasil pemeriksaan 

atau surat ketetapan pajak dari 

hasil pemeriksaan yang 

dilaksanakan tanpa; 

1) penyampaian surat 

pemberitahuan hasil 

pemeriksaan atau 

2) Pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan dengan Wajib 

Pajak, secara jabatan atau 

atas permohonan Wajib 

Pajak 

Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, 

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan, yang tidak benar. 

3 Menerbitkan keputusan mengenai: 

a. Pengurangan atau 

penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan 

b. Pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak yang tidak 

benar 

c. Pengurangan atau pembatalan 

Surat Tagihan Pajak yang tidak 

benar; dan 

d. Pembatalan hasil pemeriksaan 

atau surat ketetapan pajak dari 

hasil pemeriksaan yang 

dilaksanakan tanpa: 

1) Penyampaian surat 

Pasal 36 ayat (1) 

Undang- Undang 

KUP 

 

Kepada Kanwil DJP -Tata caranya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tata cara pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi dan 

pengurangan atau pembatalan Surat 

Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak 

termasuk pengurangan denda administrasi 

Pajak Bumi dan Bangunan dan 

pengurangan atau pembatalan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, 

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan, yang tidak benar. 
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pemberitahuan hasil 

pemeriksaan; atau 

2) Pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan dengan Wajib 

Pajak, secara jabatan atau 

atas permohonan Wajib 

Pajak 

 
(Sumber: PK Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan) 




