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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

 

 

3.1 Landasan Teori Pajak 

Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan 

tentang variabel yang akan di teliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban atas 

rumusan masalah yang diajukan. Teori yang dipergunakan pun bukan sekedar pendapat 

dari penulis atau pendapat lain, tetapi teori yang benar-benar telah diuji kebanarannya. 

(Mulyanto, 2012 : 1). Dalam hal ini untuk mendukung pembuatan Tugas Akhir, maka 

perlu dikemukakan hal atau teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang 

lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.  

3.1.1 Pengertian Umum Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan). Dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:15).  

Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan 

tidak mendapat imbalan secara langsung. Dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No.16 Tahun 2009 

Pasal 1 ayat 1). 

Pajak adalah iuran wajib kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Dengan 

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung 

dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sari, 

2013:412). 

Syarat Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:23) :  

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  
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2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)  

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

 

3.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki fungsi dan peranan penting dalam usaha penyelenggaraan 

pemerintahan. Fungsi utama pajak adalah untuk mengisi kas negara. Lebih 

lanjut fungsi pajak dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang. Fungsi pajak 

menurut (Resmi, 2009:32) dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara. Pengeluaran tersebut terdiri dari : 

 Pengeluaran rutin seperti APBN dan APBD, serta pembayaran pegawai 

negeri. 

 Pengeluaran pembangunan seperti pembangunan jalan-jalan umum. 

2. Fungsi Regulerend 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.  

3.1.3 Jenis Pajak 

Pengelompokan pajak dilakukan karena adanya bermacam-macam jenis 

pajak yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengisi kas 

negara. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik sendiri. Menurut (Mardiasmo, 

2009:45) pengelompokan pajak didasarkan pada 3 hal, yaitu : 

1. Berdasarkan golongan, antara lain : 

a. Pajak langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung atau dibebankan 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. 

Contohnya : Pajak Penghasilan 

b. Pajak tidak langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang padaakhirnya dapat dibebankan 

kepada orang lain. 

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai 
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2. Berdasarkan sifat, antara lain : 

a. Pajak Subjektif 

Pajak subjektif merupakan pajak yang bersumber dari subjeknya. Dalam 

arti memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. 

b. Pajak Objektif 

Pajak obyektif merupakan pajak yang bersumber dari objeknya. Tanpa 

memperhatikan keadaan dari diri wajib pajaknya. 

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya, antara lain : 

a. Pajak Pusat 

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Misalnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, 

dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah pun 

terdiri atas : 

1. Pajak Provinsi 

Misalnya : Pajak Kendaraan Motor dan Kendaraan diatas air, 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2. Pajak Kabupaten 

Misalnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, dan Pajak penerangan jalan. 

 

3.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final 

Perpajakan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di 

Indonesia, karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Tanpa adanya pajak 

sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan dana pajak 

pun meliputi belanja pegawai sampai pembiayaan proyek pembangunan. Secara umum 

pajak yang berlaku di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak 

Daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah atau Pusat adalah Pajak 

Penghasilan.  
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3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Undang-Undang tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 

1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir 

kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang 

Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap 

subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau 

memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib Pajak 

dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu 

tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun 

tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam 

tahun pajak. 

Ditinjau dari pengelompokannya, pajak penghasilan dikategorikan sebagai 

pajak pusat. Tetapi jika ditinjau dari sifatnya, pajak penghasilan ini 

dikategorikan sebagai pajak subjektif. Pengertian pajak penghasilan ini 

didasarkan pada subjek pajaknya. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 pasal 1 (Fitriandi, 2007:67) “Pajak 

penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan 

tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Sepanjang tahun buku tersebut 

meliputi jangka waktu 12 bulan.” Pajak penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan kepada subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dalam satu tahun pajak (Siti Resmi, 2009:73). 

Dan dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah konstribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri 

ataupun luar negeri. Yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan 

wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-
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Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. 

3.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final 

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan 

sebagai berikut :  

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi. 

2.   Penghasilan berupa hadiah undian. 

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura. 

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan. 

5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

3.2.3 Dasar Hukum PPh Pasal 4 ayat 2 final 

Menurut Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 bahwa segala pajak untuk 

kepentingan Negara berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu segala 

tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya 

harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan DPR. 

Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek 

merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan 

pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu 

diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pertimbangan-

pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud 

antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan 

pemerataan dalam pengenaan pajaknnya serta memperhatikan perkembangan 

ekonomi dan moneter. Oleh karena itu pengenaan Pajak Penghasilan termasuk 

sifat, besarnya dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau 

pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan 

Peraturan Pemerintah. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam 
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pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi 

Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, maka penganaan Pajak 

Penghasilan dapat bersifat final. Dasar hukum pemotongan atas Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final yaitu :  

1. UUD 1945 pasal 23 ayat 2 tentang Pungutan Negara 

2. UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 

tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan 

tabungan.  

3. UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 

4. PP 131 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 januari 2001) tentang PPh atas bunga 

deposito dan tabungan serta diskonto SBI . 

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.04/2001 tentang 

pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta 

diskonto Sertifikasi Bank Indonesia (SBI). 

Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut, maka setiap pemotongan 

pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan serta diskonto SBI oleh 

perbankan harus  

berpedoman tersebut diatas. Dengan diundangkannya Undang-Undang No.10 

Tahun 1998, posisi bank bagi hasil atau bank atas dasar prinsip syariah secara 

tegas telah diakui oleh undang-undang. 

3.2.4 Pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 final 

Yang menjadi pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2 seperti yang telah diatur dalam 

ketentuan adalah koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan 

bendaharawan. Sementara yang menjadi penerima penghasilan yang wajib 

membayar PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah penerima bunga deposito dan tabungan 

lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang 

dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selain itu, 

penerima hadiah undian, penjual saham dan sekuritas lainnya, serta pemilik 

properti berupa tanah dan/atau bangunan juga wajib menyetor PPh Pasal 4 Ayat 

2. Ada ketentuan khusus yang mengatur PPH Pasal 4 Ayat 2 terkait dengan 

sistem pemotongannya yang bersifat final. Bagi pengusaha, omset terkait 

transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 tidak boleh dimasukkan dalam 

omset usaha. Namun, dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong 

PPh Final. 
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3.2.5 Subjek PPh Pasal 4 ayat 2 final 

Pengertian subjek pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 final adalah segala 

sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi 

sasaran untuk dikenakan PPh (Siti Resmi, 2008:81). Subjek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebut wajib pajak. Yang menjadi 

subjek pajak adalah : 

1. a. Orang pribadi 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak 

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, 

massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah : 

1. Kantor perwakilan negara asing 

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat : 

a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia 

b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik 

3. Organisasi internasional, dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: 

a. Bukan warga negara Indonesia 

b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan di Indonesia. 
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3.2.6 Objek PPh Pasal 4 ayat 2 final 

Objek Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat (2)) UU No. 36 tahun 2008) adalah 

yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 

atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

3. Laba usaha; 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha; 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-

pihak yang bersangkutan; 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya; 

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 
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7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi ; 

8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;Keuntungan karena 

pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah; 

11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

13. Premi asuransi; 

14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

16. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

18. Surplus Bank Indonesia. 

 

Adapun yang bukan merupakan Objek Pajak  (pasal 4 ayat (2)) UU No. 36 

tahun 2008) : 

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah 

dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang 

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia; 

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau 

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; 

3. Warisan; 
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4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 

Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang 

menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh; 

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna dan asuransi beasiswa; 

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan 

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia dengan syarat : 

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  

b. bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 

25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; 

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai; 

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif; 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan 

usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha 

tersebut: 
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a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan; dan 

b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu: 

a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak 

pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan 

formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar 

negeri; 

b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, 

direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa; 

c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke 

sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang 

studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup 

yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar; 

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, 

yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan 

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; 

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

  

3.2.7 Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 final 

Pajak Penghasilan atas bunga tabungan bersifat final, oleh karena itu 

penghasilan berupa bunga tabungan yang ditertima atau diperoleh wajib pajak 

orang pribadi atau badan, tidak perlu digunggukan dalam penghitungan 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

wajib pajak  yang bersangkutan, dan PPh atas tabungan yang sudah dipotong 

oleh Bank/Dana Pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan 
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yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya tarif pemotongan 

pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final menurut (Wirawan,2003) adalah:  

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final, atas 

bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima 

penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap di Indonesia. 

2. Sebesar 20% (dua puluh persen dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif 

yang ditetapkan sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax 

Treaty) dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau 

dibayarkan kepada penerima penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri, baik 

orang pribadi maupun badan selain untuk usaha tetap di Indonesia. 

3. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-

masing dikenakan tarif 10% sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 Ayat 7 

serta turunannya PP No. 15 Tahun 2009.  

4. Bunga dari kewajiban dengan berbagai jenis tarif dari 0-20%. Penjelasan 

lebih lanjutnya bisa dicari dalam PP No. 16 Tahun 2009.  

5. Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan 

tarif 10% sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Ayat 2C.  

6. Hadiah lotre atau undian dikenakan tarif 25% sebagaimana telah diatur PP 

No. 132 Tahun 2000.  

7. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa 

dikenakan tarif 2,5% sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.  

8. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri (non-founder), 

tarifnya masing-masing adalah 0,5% dan 0,1%, seperti yang tercantum 

dalam PP No. 14 Tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri 

Keuangan No. 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan SE-

06/PJ.4/1997.  

9. Jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Penjelasan lebih lanjutnya bisa 

ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 

2009.  

10. Sewa atas tanah dan/atau bangunan, tarifnya adalah 10% seperti yang telah 

diatur PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.  



36 

 

11. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (dalam hal ini termasuk usaha 

real estate), tarifnya adalah 5% seperti yang tercantum dalam PP No. 71 

Tahun 2008.  

12. Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan 

yang telah diterima oleh modal usaha, tarifnya adalah 0,1% sebagaimana 

telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995. 

 

 

3.2.8 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 final 

Transaksi antara perusahaan dan individu, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 

Ayat 2 ditanggung penerima penghasilan yang dalam hal ini adalah perusahaan. 

Lain halnya jika itu adalah transaksi yang melibatkan dua perusahaan. Pembayar 

(perusahaan yang satu) diharuskan untuk mengumpulkan dan menyelesaikan 

pajak. Sementara penerima (perusahaan yang lain) bebas dari kewajiban PPh 

Pasal 4 Ayat 2. Berdasarkan ketentuan, penghasilan terdiri dari penghasilan 

sebagai objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Ada dua cara 

yang digunakan untuk pengenaan PPh atas penghasilan yang sebagai objek 

pajak. Yang pertama, PPh secara umum dikenakan dengan memakai tarif umum 

(tarif Pasal 17) dan pengenaannya tersebut dimasukkan dalam Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sementara yang kedua adalah dikenakan PPh 

yang bersifat final. Pengenaan PPh yang bersifat final berarti penghasilan yang 

diterima ataupun diperoleh akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu. PPh yang 

dikenakan, baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor 

sendiri, bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sudah 

langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan itu. Berdasarkan hal 

tersebut, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak akan dihitung PPh-

nya pada SPT lagi untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan 

lainnya. Begitu pula, PPh yang telah dipotong ataupun dibayar tersebut juga 

bukanlah kredit pajak pada SPT. 

3.2.9 Faktur Pajak 

Salah satu kelebihan dalam sistem pemungutan pajak pertambahan nilai 

menggunakan sistem invoice (faktur pajak), sehingga lebih mudah untuk 

mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, serta 

mendeteksi adanya penyalahgunaan hak pengkreditan pajak masukan. 

https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya
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Pengertian faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak. 

Terdapat 4 Jenis faktur pajak diantaranya : 

1. Faktur Pajak Standar  

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 13 (ayat) 5 UU PP ahun 2000, dimana faktur pajak 

merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengkreditkan pajak masukan. 

2. Faktur pajak Gabungan  

Dalam ketentuan Pasal 13 (ayat) 2 megatur mengenai faktur pajak 

gabungan, dimana kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk 

membuat satu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan Barang  Kena 

Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan 

kalender kepada pembeli yang sama atau penerimaan Jasa Kena Pajak yang 

sama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi 

Pengusaha Kena Pajak. 

3. Faktur Pajak Sederhana 

Faktur pajak sederhana dimungkinkan untuk mengakomodir Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan transaksi kepada konsumen terakhir atau 

apabila penjual tidak memiliki data pembeli. 

4. Dokumen – dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak 

Pasal 13 (ayat) 6, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen 

tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. ketentuan 

ini diperlukan, antara lain karena: 

a. Faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaa telah dikenal oleh 

pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas seperti, kuitansi 

pembayaran telepon dan tiket pesawat udara: 

b. Untuk adanya buki pungutan pajak harus ada faktur pajak sedangkan 

pihak yang seharusnya membuat faktur pajak, yaitu pihak yang 

menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada diluar 

daerah pabean,misalnya dalm hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 

daerah pabea surat setoran pajak dapat ditetapkan sebaga faktur pajak; 

dan 
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c. Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor 

Barang Kena Pajak berwujud. 

 

3.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas Jasa Konstruksi di PT.PELINDO III 

(Persero) Terminal Petikemas Semarang 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final  dipungut terhadap beberapa jenis jasa, 

diantaranya jasa sewa tanah, jasa konstruksi, bunga simpanan, hadiah, deviden, dan 

lainnya. PT. PELINDO III (Persero) Terminal Peti Kemas Semarang merupakan 

perusahaan BUMN yang bergerak di bidang bongkar muat Petikemas. Dalam hal ini 

maka PT. PELINDO III (Persero) Terminal Peti Kemas Semarang memotong dan 

memungut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Namun karena perusahaan ini 

menitikberatkan pada jasa konstruksi, maka yang dipotong oleh perusahaan ini adalah 

jasa konstruksi. Jasa lainnya yang ada dalam pasal 4 ayat 2 final tidak dipotong oleh 

PT. PELINDO III (Persero) Terminal Peti Kemas Semarang. 

3.3.1 Pengertian Jasa Konstruksi 

Jasa konstruksi merupakan salah satu jasa yang cukup berkembang di 

Indonesia. Sebagai dasar pengembangan jasa konstruksi nasional, pemerintah 

menetapkan UU No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Pengertian jasa 

konstruksi menurut UU No.18 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yaitu, “Jasa Konstruksi 

adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, pekerjaan konstruksi dan jasa layanan 

konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.” 

Dalam melakukan usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus 

memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Menurut Menteri Pekerjaan Umum 

No.04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa 

Konstruksi Nasional, ijin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK 

yaitu ijin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh 

pemerintah kabupaten atau kota. Tujuan dari pengadaan IUJK pun yaitu sebagai 

fungsi pengaturan yang dapat diharapkan memberikan arah pertumbuhan dan 

perkembangan jasa konstruksi. Sehingga berguna untuk mewujudkan struktur 

usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan memiliki hasil pekerjaan yang 

berkualitas.  

3.3.2 Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas Jasa Konstruksi  

 Usaha Jasa Konstruksi memiliki aspek-aspek perpajakan yang salah satunya 

adalah pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Ketentuan pajak 
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penghasilan menganai jasa konstruksi mulai tahun 2001 mengikuti ketentuan yang 

diatur dalam PP No.140 tahun 2000, KMK No. 559/KMK.04/2000 tentang pajak 

penghasilan atas jasa konstruksi dan pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan pada 

jasa konstruksi. 

Adapun klasifikasi dari jasa konstruksi yang ada di PT. PELINDO III Terminal 

Petikemas Semarang adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Jasa Konstruksi di PT. PELINDO III (Persero)  

Terminal Petikemas Semarang 

Jenis Klasifikasi Sifat Keterangan 

Usaha Umum Diberlakukan kepada badan usaha yang 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan 

satu atau lebih bidang pekerjaan sesuai 

dengan pasal 7 PP No.28 Tahun 2000 

Usaha Spesialis Diberlakukan kepada usaha orang 

perorangan atau badan usaha yang memiliki 

kemampuan hanya melaksanakan satu sub 

bidang sesuai dengan pasal 7 PP No.28 

Tahun 2000 

Orang Perseorangan Usaha perseorangan yang memiliki 

keterampilan kerja tertentu diberlakukan 

kepada usaha perseorangan yang memiliki 

kemampuan hanya satu keterampilan kerja 

tertentu 

Sumber : PT. PELINDO III Terminal Petikemas Semarang 

 

 Jadi, kualifikasi merupakan penggolongan usaha penyedia barang dan jasa. 

Baik dalam skala kecil, menengah ataupun besar. Fungsi dari kualifikasi tersebut 

adalah untuk menentukan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan 

oleh Kamar Dagang Industri (KADIN) dan Lembaga Pengembangan Jasa 

Konstruksi (LPJK).  
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Tabel 3.2 

Kualifikasi dan Batasan Kompetensi Usaha Jasa Konstruksi di 

PT.PELINDO III (Persero) Terminal Petikemas Semarang 

Golongan Kualifikasi Kompetensi Nilai Pekerjaan 

Usaha 

perseoranagn 

- Maksimal 2 sub 

bidang 

< Rp 100.000.000 

Kecil K3 

K2 

K1 

Maks. 4 sub 

bidang 

Maks. 6 sub 

bidang 

Maks. 8 sub 

bidang 

< Rp 300.000.000 

 

< Rp 600.000.000 

 

< Rp 

1.000.000.000 

Menengah M Maksimal 10 

bidang 

Rp 1.000.000.000 

s.d 

Rp 10.000.000.000 

Besar B2 

 

B1 

Maksimal 12 sub 

bidang  

Sesuai 

kemampuan 

Rp 10 M - Rp 25 M 

 

Diatas 25M 

Sumber : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

 

3.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Jasa Konstruksi  

PPh Final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut diatas 

dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Pasal 4 ayat 2 Final, DPP yang 

digunakan untuk menghitung PPh final jasa konstruksi adalah : 

a. Jumlah Pembayaran, apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui 

pemotongan PPh oleh pengguna jasa (owner). 

b. Jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh final jasa konstruksi dikenakan 

melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan. 
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Tabel 3.3 

Perhitungan Pajak Penghasilan Final dengan Tarif Final Masa Pajak  

Desember 2016 Terminal Petikemas Semarang 

 

 

No 

 

 

Nama Perusahaan 

Nilai PPh 

yang 

terutang 

(Rp) 

 

Tanggal 

Pemotongan 

 

 

Nomor Bukti 

Potong 

1 PT PRIMUS INDONESIA 293.096 28/01/2017 001/ID-K/F/II/16 

2 PT SERASI AUTORAYA 383.286 11/01/2017 04/PPH4(2)/CCS-

CKP/111/2016 

3 PT TRAKINDO UTAMA 58.956 30/01/2017 010/ID-K/F/II/16 

4 PT RAJAWALI GEMA 

PERMAI INDONESIA 

 

274.299 10/01/2017 12/PPH4(2)/CCS-

CKP/111/2016 

5 PT PORTEK INDONESIA 201.225 15/01/2017 00020/PPH4(2) 

6 PT PESONA PERMATA 

BUANA 

293.100 23/01/2017 10/PPH4(2)/CCS-

CKP/111/2016 

JUMLAH 1.503.944   

Sumber : Data Olah 2016 Terminal Petikemas Semarang 

 

 

3.3.4 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 final jasa konstruksi oleh Pengguna Jasa 

Pembayaran atau pelunasan PPh final jasa konstruksi dilakukan melalui salah 

satu dari 2 cara, yaitu melalui pemotongan oleh pengguna jasa (owner) atau disetor 

sendiri oleh kontraktor (pemberi jasa). Jika pengguna jasa (owner) berstatus 

sebagai pemotong PPh, maka pelunasan PPh final jasa konstruksi dilakukan 

melalui pemotong PPh final pengguna jasa. Dalam hal ini pengguna jasa wajib 

melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh final pada waktu yang 

telah ditetapkan.  

1. Pemotongan 

Pemotongan PPh final Jasa Kontruksi dilakukan pada saat pembayaran 

(cash basis). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 final 

PMK/187/PMK.03/2008. Misalnya pada tanggal 9 November 2016 PT. Kuda 

Inti menerima tagihan dari kontraktor atas proyek pembangunan gedung milik 
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PT. Kuda Inti. Kemudian pembayaran tagihan itu dilakukan pada bulan 

Desember 2016. Dalam hal ini pemotongan PPh final atas jasa konstruksi 

wajib dilakukan pada bulan Desember 2016 (Bulan Pembayaran). Saat 

pemotongan PPh final ini dibuktikan dengan tanggal yang tercantum pada 

Bukti potong PPh final pasal 4 ayat 2. Artinya tanggal yang tercantu pada 

bukti potong itu maksimal pada tanggal 31 Desember 2016, pada saat tutup 

buku. 

2. Penyetoran  

Penyetoran PPh final ini maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. 

Penyetoran PPh final dilakukan dengan menggunakan SSP dimana satu SSP 

digunakan untuk penyetoran seluruh PPh final jasa konstruksi yang telah 

dipotong pada bulan yang bersangkutan. 

3. Pelaporan  

Pelaporan PPh final atas jasa konstuksi dilakukan bersamaan dengan pelaporan 

PPh final lainnya (Seperti pemotongan PPh final sewa tanah dan/atau 

bangunan serta deviden). Pelaporan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 

2 kode formulir F.1.1.32.04 dan disampaikan ke KPP tempat pemotong PPh 

terdaftar. Pelaporan harus dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan 

berikutnya setelah bulan terutangnya PPh final. Adapun pemotong PPh ini 

adalah : 

 Badan, lembaga, atau Institusi Pemerintah 

 Subjek Pajak badan dalam negeri termasuk BUT 

 Perwakilan perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia 

 Orang pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak 

 

3.3.5 Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final atas Jasa Konstruksi  

   Berdasarkan PMK Nomor 187/PMK.03/2008 menyatakan bahwa saat 

terutangnya PPh final jasa konstruksi terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya 

pembayaran (cash basis) bukan pada saat munculnya utang piutang.  
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Tabel 3.4  

Tarif Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi 

Jenis Jasa Konstruksi Tarif 

Jasa Perencana Konstruksi 4% dari jumlah bruto, yang diterima 

wajib pajak penyedia jasa perencanaan 

konstruksi 

Jasa Pelaksana Konstruksi 2% dari jumlah bruto, yang diterima 

wajib pajak penyedia jasa pelaksana 

konstruksi 

Jasa Pengawasan Konstruksi 4% dari jumlah bruto, yang diterima 

wajib pajak penyedia jasa pengawasan 

konstruksi 

Sumber: PP No.140 Tahun 2000 

 

  Dalam hal ini pemberi penghasilan bukan badan pemerintah, subjek pajak 

dalam negeri, bentuk usaha tetap ataupun orang pribadi sebagai wajib pajak dalam 

negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemotong pajak. 

Maka wajib pajak menyetor sendiri PPh yang terutang pada saat uang muka dan 

termin.  

 

3.3.6 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan 

Pada 18 Januari 2016, Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menerbitkan 

peraturan PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan. 

Melalui peraturan ini Ditjen Pajak mengatur bagaimana Wajib Pajak menyampaikan SPT 

Tahunannya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada 

Wajib Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT 

Tahunan untuk Tahun Pajak 2015 dan seterusnya dengan cara sebagai berikut: 

1. Secara langsung 

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan pada : 

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), meliputi TPT KPP tempat WP terdaftar 

dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat WP terdaftar; atau 

2. Pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan, yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima SPT Tahunan. 

http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-01pj2016
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SPT Tahunan harus disampaikan ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar 

dalam hal SPT Tahunan merupakan:  

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; 

2. SPT 1770; 

3. SPT Tahunan Pembetulan; 

4. SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang menyatakan lebih bayar, 

disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan disampaikan 

dalam bentuk e-SPT Tahunan. 

3. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP 

terdaftar 

4. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar;  

1. Dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui pos, 

perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, Wajib Pajak menyampaikan 

SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar 

informasi amplop SPT Tahunan. 

2. Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, tanda 

bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan 

tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT Tahunan tersebut telah 

lengkap. 

5. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi. Adapun saluran tertentu dimaksud, 

meliputi:  

1. laman Direktorat Jenderal Pajak; 

2. laman penyalur SPT elektronik; 

3. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak 

untuk Wajib Pajak tertentu; 

4. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat 

Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan 

5. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Khusus untuk SPT Tahunan Pembetulan, penyampaiannya tidak dapat dilakukan di 

TPT Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Atas SPT 

http://www.pajak.go.id/content/formulir/16235/lembar-informasi-amplop-spt-tahunan
http://www.pajak.go.id/content/formulir/16235/lembar-informasi-amplop-spt-tahunan
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Tahunan 1770 SS dan 1770 S Lebih Bayar tidak dapat disampaikan melalui saluran 

tertentu (e-Filing), namun harus disampaikan secara langsung ke TPT KPP tempat 

Wajib Pajak terdaftar atau dikirim melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir ke 

KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dalam hal pada tahun sebelumnya Wajib Pajak 

telah menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS atau 1770 S melalui e-Filing, dan tahun 

ini Wajib Pajak akan menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS atau 1770 S Lebih Bayar, 

maka dapat disampaikan dalam bentuk e-SPT Tahunan 1770 SS atau 1770 S dan 

disampaikan secara langsung ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.  

Tabel 3.5  

Batas Waktu Penyampaian SPT tahunan 

No Jenis SPT Batas Waktu Penyampaian 

1. SPT Tahunan Orang Pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770) 

Paling lambat 3 bulan 

setelah akhir tahun pajak 

2. SPT Tahunan Orang Pribadi yang tidak 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

(1770 S) 

Paling lambat 3 bulan 

setelah akhir tahun pajak 

3. SPT Tahunan Orang Pribadi yang memiliki 

penghasilan dari satu pemberi kerja dengan 

penghasilan bruto <60.000.000 dalam setahun. 

(1770 SS) 

Paling lambat 3 bulan 

setelah akhir tahun pajak 

4. SPT Tahunan Badan (1771) Paling lambat 4 bulan 

setelah akhir tahun pajak 

Sumber : (Waluyo, 2010:39) 
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Tabel 3.6  

Aktivitas Pelaporan SPT Tahunan Terminal Petikemas Semarang 

NO Aktivitas Sesuai Tidak Sesuai Keterangan 

1 Ketepatan waktu pelaporan 

SPT 

   

2 Ketepatan nominal 

Pembayaran 

   

3 Mengisi dan menyampaikan 

SPT tahunan dengan benar 

   

4 SPT tahunan ditandatangani 

oleh wajib pajak 

   

5 Penyampaian SPT tahunan ke 

Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) 

   

Sumber : UU No.16 Tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 


