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PERTEMUAN KE-3

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA 

PERPAJAKAN   DI INDONESIA

Pengertian-Pengertian :

1. Subjek Pajak : Orang ataupun badan yang dapat
dikenakan pajak.

2. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong
pajak tertentu.

3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha
tetap, dan bentuk usaha lainnya.
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4. Masa Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya sama
dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh
Menteri Keuangan.

5. Tahun Pajak, adalah jangka waktu satu tahun takwim
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun takwim.

6. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu
satu tahun pajak.

7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak,
atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Penanggung pajak, adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.

9. Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan
tagihan yang berkaitan dengan pajak.

Tahun Pajak
1. Pada umumnya tahun pajak = tahun takwim = tahun kalender
Contoh :
Pembukuan dimulai 1 Januari 1995 dan berakhir 31 Desember

1995, disebut tahun pajak 1995.
2. Tahun pajak dapat pula tidak sama dengan tahun takwim

dengan syarat konsisten (taat asas) selama 12 bulan dan
disetujui oleh Dirjen pajak.

a. Pembukuan dimulai 1 Juli 1995 dan berakhir 30 Juni 1996,
karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 1995, maka disebut
tahun pajak 1995.

b. Pembukuan dimulai 1 April 1995 dan berakhir 31 Maret 1996.
Disebut tahun pajak 1995 sebab lebih dari 6 bulan jatuh pada
tahun 1995.

c. Pembukuan dimulai 1 Oktober 1995 dan berakhir 30
September 1996, disebut tahun pajak 1996 sebab lebih dari 6
bulan jatuh pada tahun 1996
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Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

2. Fungsi NPWP

- Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

- Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3. Pencantuman NPWP

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan,
antara lain pada :

- Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.

- Surat menyurat dalam hubungan perpajakan

- Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang
mewajibkan mengisi NPWP.

4. Pendaftaran NPWP

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assessment 
wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai 
wajib pajak dan sekaligus memperoleh NPWP.

5.  Penghapusan NPWP

NPWP dapat dihapus, antara lain karena :

a. Wajib pajak meninggal dunia

b. Wanita kawin dengan tidak pisah harta

c. Warisan telah selesai dibagi

d. Badan dibubarkan sampai dng penyelesaian likuidasi.
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6. Sanksi NPWP

Sanksi bagi mereka yang dengan sengaja tidak
mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapan negara, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan
selama-lamanya 6 tahun atau denda paling sedikit 2 kali
jumlah pajak terutang dan setinggi-tingginya 4 kali
jumlah pajak terutang.

Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana
dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun maka
dikenakan sanksi dua kali lipat dari sanksi yang ada.

7. Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan 

kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode 

administrasi perpajakan.

Formatnya adalah sebagai berikut : xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx
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Nomor Pengukukan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

1 Pengertian :

Setiap pengusaha berdasarkan undang-undang pajak

pertambahan nilai 2000 dikenakan pajak, wajib

melaporkan usahanya pada kantor Dirjen pajak untuk

dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

2. Fungsi NPPKP

a. Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya.

b. Untuk pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBM.

c. Untuk pengawasan administrasi perpajakan.

3. Tempat pendaftaran

Bagi pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan
usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan
tempat kegiatan usaha dilakukan.

Sedangkan bagi pengusaha badan, pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan
usaha dilakukan.

5. Sanksi NPPKP

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan
diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa
hak NPPKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara
selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-
tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
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Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

1. Pengertian SSP

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke
tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

2. Fungsi SSP

- Sebagai sarana membayar pajak

- Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

3. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

- Bank-bank yang ditunjuk(Bank persepsi) oleh Direktorat 

Jenderal Pajak.

- Kantor Pos dan Giro.

Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran

PPh pasal 21 Tanggal 10 bulan takwim berikutnya 
setelah masa pajak berakhir

PPh pasal 22 -
Impor

Bersamaan dengan pembayaran Bea 
Masuk

Batas Waktu Pembayaran Pajak.

1. Masa pembayaran
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PPh pasal 22 Dirjen 

Bea dan Cukai

1 (satu) hari setelah 

pemungutan pajakPPh pasal 

22 – Bendaharawan Pada hari 

yang sama dengan 

pelaksanaan pembayaran

PPh pasal 23 dan 26 Tanggal 10 bulan takwim 
berikutnya setelah bulan saat 
terutangnya pajak.

PPh pasal 25 Tanggal 15 bulan takwim 

berikutnya setelah masa 
pajak berakhir.

PPN dan PPn BMd Tanggal 15 bulan takwim 
berikutnya setelah masa 

pajak berakhir.
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PPN & PPn BM-Impor Bersamaan dengan 

pembayaran Bea Masuk.

PPN & PPn BM-DJBC 1 (satu) hari setelah 

pemungutan pajak

PPN & PPn BM-

Bendaharawan

Tanggal 7 bulan takwim 

berikutnya setelah masa 
pajak berkhir.
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2. Penundaan Pembayaran Pajak

Tata cara menunda atau mengangsur pembayaran atas

ketetapan pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK

Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding)

adalah dengan mengajukan permohonan tertulis ke

Dirjen Pajak,dengan syarat :

a.Diajukan sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang

pajak berakhir.

b. Menyatakan alasan penundaan

c. Menyatakan jumlah pajak yang dimohonkan untuk

ditunda dan atau diangsur.

d. KPP atas nama Dirjen Pajak menerbitkan Surat

Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak

dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima.

e. Masa angsuran penundaan diberikan paling lama 12

bulan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan dan tidak

dapat diperpanjang lagi.
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Tata cara menunda atau mengurangi angsuran atas
pembayaran PPh pasal 25

a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis
untuk mengurangi besarnya angsuran pajak (PPh pasal
25 kepada Dirjen Pajak, dengan syarat :

b. Dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang
akan terutang pada akhir tahun pajak kurang dari 3/4
dari pajak penghasilan yang menjadi dasar perhitungan
besarnya angsuran PPh pasal 25.

c. Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang
menurut perhitungan wajib pajak seharusnya terutang.

d. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan
surat permohonan pengurangan angusuran pajak, Dirjen
pajak harus memberi keputusan

SOAL LATIHAN

TUTUP BUKU
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Soal Latihan :

1. NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak 
yang merupakan satu set nomor yang terdiri dari :

a. 12 angka d. 14 angka

b. 11 angka e. 15 angka

c. 13 angka

2. Di dalam NPWP   delapan  (9) angka sebagai :

a. kode kantor pusat /cabang

b. sebagai angka pengecekan

c. sebagai kode wajib pajak

d. sebagai  kode kantor pelayanan yang bersangkutan

e. sebagai kode administrasi perpajakan

3. Yang tidak diwajibkan untuk mendaftar  dan mendapatkan 
NPWP :

a. Wajib pajak pemotong atau pemungut pajak

b. Setiap badan Usaha termasuk Badan usaha Tetap

(BUT ) yang menjadi subyek pajak walaupun menderita

kerugian

c. Setiap wajib pajak pribadi yang mempunyai

penghasilan netto dalam satu tahun diatas  PTKP

d. Wajib Pajak Pribadi yang memperoleh penghasilan

semata-mata hanya dari satu pemberian  kerja dan

telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberikerja

e. Wajib pajak yang penghasilan diatas PTKP
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4. Pada tanggal 31 Maret 2004 PT. Lapindo membayar gaji 
karyawan sebesar Rp.  35.000.000 dan pajak PPh 21 
yang telah dipotong sebesar Rp. 1.250.000, tanggal 
berapakah batas waktu PT Lapindo menyetor pajak yang 
telah dipotong ke kas negara :

a. 10 April 2004 d. 15 Maret 2004

b. 31 Maret 2004 e. 25 April

c. 15 April 2004

5. Batas waktu penyampaian  SPT terahir untuk PPh pasal 21 
Tahunan adalah:

a. Tanggal 31 Maret setelah tahun Pajak Berahir 

b. Tanggal 15 bulan takwin berikutnya

c. Satu hari setelah pemungutan pajak

d. Tanggal 7 bulan takwin berikutnya

e. Tiga bulan setelah tahun pajak berakhir


