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1.2. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 sebagaimanan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU

KUP) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan

lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dengan sistem self  assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan

Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib

Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui

pemeriksaan. Kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan

tersebut diatur dalam Pasal 29 UU KUP.

Walaupun DJP diberikan kewenangan untuk melakukan

pemeriksaan, undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut

agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-

wenang. Untuk itulah diatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000. Dalam

Keputusan Menteri Keuangan ini diatur tentang norma pemeriksaan,

hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dalam pemeriksaan,

kewewenangan pemeriksa dan kewajiban pemeriksa selama dalam

pemeriksaan.

Terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan

pemeriksaan pajak, yaitu:

a. Kebijakan umum pemeriksaan pajak

b. Tata Cara Pemeriksaan, yang diatur dalam:

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000

tanggal 22 Desember 2000.

• Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-722/PJ./

2001 tanggal 26 Novemver 2001 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

• Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-741/PJ./
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tidak menyetujui sebagaian atau seluruh koreksi.
• Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara

Ketidakhadiran, dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan
tanggapan atau tidak hadir pada saat closing.

1.4. Jenis Pemeriksaan
Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua

Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau

tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan

tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak.

Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib

Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar karena hal ini telah

diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga

terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat

kepatuhannya dianggap rendah. Pada masa yang akan datang, dengan

kuasa Pasal 17C UU KUP, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang

SPT-nya menyatakan Lebih Bayar akan dikurangi jumlahnya,

sehingga pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada Wajib Pajak

yang tingkat kepatuhannya rendah tersebut atau Wajib Pajak yang

memenuhi kriteria tertentu.

Pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dapat

dibedakan menjadi Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Kriteria Seleksi,

Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, Pemeriksaan

Tahun Berjalan, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Jenis-jenis

pemeriksaan tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin

dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan

hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan Rutin diantaranya

dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang

menyatakan Lebih Bayar;

b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan menyatakan Rugi Tidak

Lebih Bayar;

c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan, yang mengajukan

permohonan pencabutan NPWP/PKP atau perubahan

tempat terdaftar Wajib Pajak dari suatu KPP ke KPP lain;
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2
Ketentuan Pembukuan Dalam Perpajakan

S
ebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Surat

Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk

melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak selama periode

tertentu. SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dengan

fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban

perpajakan perusahaan selama kurun waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, SPT merupakan objek

pemeriksaan. Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan,

disyaratkan harus melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh

WP Badan sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi

syarat untuk tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib

menyelenggarakan pencatatan dan melampirkan Daftar/Perhitungan

Penghasilan Bruto pada SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi.

Untuk dapat menyusun laporan keuangan, Daftar/Perhitungan

Penghasilan Bruto dan mengisi SPT dengan baik, maka sangat diperlukan
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6. Pembukuan Tentang Hutang

Pembukuan tentang hutang harus dapat menyajikan

keterangan mengenai saldo hutang pada saat tertentu dan mutasi

hutang selama periode tertentu dengan membukukan semua

transaksi baik penambahan maupun pengurangan hutang, pada

sarana yang telah disediakan, sehingga dari pembukuan tersebut

dapat diketahui mengenai:

a. Nama dan alamat lengkap kreditur;

b. Jumlah hutang kepada masing –masing Kreditur;

c. Saat timbul maupun berkurang hutang;

d. Kelompok dan jenis hutang, misalnya kelompok hutang

jangka pendek atau jangka panjang, jenis hutang: hutang

dagang, hutang kepada pegawai, dan sebagainya; kelompok

hutang jangka panjang yang meliputi hutang yang tidak akan

jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah hutang obligasi,

hipotik dan sebagainya;

e. Kewajiban pembayaran bunga;

f. Tanggal jatuh tempo hutang;

g. Keterangan lainya yang berkaitan dengan hutang.

Dalam hal terjadi pembebasan hutang, maka jumlah hutang

yang dibebaskan tersebut harus dibukukan sebagai penghasilan.

7. Pembukuan Tentang Modal

Pengertian modal meliputi modal yang disetor oleh pemilik/

pemegang saham dan laba ditahan atau laba yang/tidak belum

diambil oleh pemilik. Pembukuan tentang modal harus dapat

menyajikan data secara terinci mengenai besarnya modal awal

periode, perubahan – perubahan baik berupa penambahan

maupun pengurangan  modal dan besarnya modal akhir pada

akhir periode tertentu.

Khusus Bagi perusahaan yang modalnya terbagi atas saham,

dari pembukuannya harus dapat diketahui rincian mengenai:

a. Modal dasar;

b. Saham yang ditempatkan;

c. Saham yang telah disetor;

d. Saham yang masih dalam portepel;

e. Agio atau Disagio saham.

Dalam hal ini dilakukan penilaian kembali atas aktiva yang
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3.2. Kriteria SPT/e-SPT Tidak Lengkap Diterima yang kemudian

dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan

adalah sebagai berikut:

a. SPT (dalam bentuk kertas) disertai Lampiran Khusus tertentu

sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V.1. atau V.1.a atau V.1.b

atau V.1.c atau V.2. atau V.2.a atau V.2.b atau V.3. atau V.3.a atau

V.3.b tetapi diisi tidak lengkap, atau

b. Lampiran “Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun”

dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi

tidak lengkap, atau;

c. Lampiran “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar

Susunan Pengurus dan Komisaris” dalam SPT Tahunan PPh

Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap, atau

d. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan

media digital tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau

diisi tidak lengkap, atau

e. e-SPT yang data digitalnya disampaikan melalui jaringan

komunikasi data, tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi

atau diisi tidak lengkap.

3.3. Kriteria SPT/e-SPT tidak lengkap sehingga Peneliti tidak

dapat menerima (menolak) SPT/e-SPT tersebut adalah

sebagai berikut:

1. NPWP atau nama atau alamat WP tidak dicantumkan dalam

SPT Induk dengan lengkap dan jelas; atau

2. SPT Induk tidak ditandatangani oleh WP atau Kuasanya; atau

3. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa WP tetapi tidak dilampiri

dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Orang Pribadi

ditandatangani oleh Ahli Waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat

Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang.

4. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;

5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan

berupa SSP yang sesuai;

6. SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir

Baku sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V.1. atau V.2. atau

V.3. pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

7. SPT tidak atau kurang disertai dengan Lampiran Yang

Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V.1. atau
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Tata Cara Pemeriksaan

4.1. Norma Pemeriksaan, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan

Pemeriksa Selama Pemeriksaan

Norma Pemeriksaan mencakup norma pemeriksa, norma Wajib

Pajak, dan norma pemeriksaan. Dengan norma ini hak dan kewajiban

pemeriksa dan Wajib Pajak serta prosedur pemeriksaan yang

dilakukan harus dipahami sehingga pada pelaksanaan pemeriksaan

dapat dibangun komunikasi yang positif  bagi lancarnya pemeriksaan.

Perlu dikemukakan bahwa pentingnya norma ini tidak lain karena

bila terjadi pengabaian norma maka seringkali menimbulkan

kesalahpahaman (miss communication) antara Wajib Pajak dan

Pemeriksa. Masalah yang muncul antara lain masalah ijin bagi

pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan usaha Wajib Pajak,

ijin peminjaman buku, catatan, dan dokumen usaha Wajib Pajak,

dan perdebatan atas hasil pemeriksaan. Jelas sekali bahwa diperlukan

adanya

67



71

4. Hal-hal yang harus diperhatikan Pemeriksa Pajak

Sesuai Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/

KMK.04/2000 terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh

Pemeriksa Pajak yaitu:

a. Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib

Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan

tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan

mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang

mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam

kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk

dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

b. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum

Pemeriksaan Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak dapat

melakukan penyegelan.

c. Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah

dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir (a),

Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka

pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu

meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk

mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran

pemeriksaan.

d. Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir (c) menolak untuk

membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tersebut

harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan

Membantu Kelancaran Pemeriksaan.

e. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat

Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam butir (4), Pemeriksa Pajak

membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

f. Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000,

maka Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani Surat

Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
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6. Kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan

Di samping hak-hak tersebut di atas, kewajiban Wajib Pajak

selama proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang

menghadiri Pemeriksaan Kantor sesuai dengan waktu yang

ditentukan;

b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-

catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk

kelancaran pemeriksaan;

c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki

tempat atau ruangan yang dipandang perlu;

d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang

diperlukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan;

e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila Wajib

Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;

f. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila Wajib

Pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil

pemeriksaan tersebut;

g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan,

apabila Wajib Pajak/wakil/kuasanya menolak membantu

kelancaran pemeriksaan;

h. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan

penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

7. Kewenangan Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan

lapangan

Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak

berwenang:

a. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan,

dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk

keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik

pengolah data lainnya;

b. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak

yang diperiksa;

c. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan

tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat

memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/

atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta
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• Surat Peringatan selalu dilampiri Daftar Buku yang belum

dipinjamkan.

• Jika jangka waktu penyerahan buku sesuai Peringatan I dan

II tidak dipenuhi, pemeriksa membuat Berita Acara Tidak

Dapat Dipenuhinya Peminjaman Buku.

i. Pemanggilan Wajib Pajak

• Untuk memperoleh penjelasan yang lebih terinci, pemeriksa

melalui Kepala Kantor dapat memanggil Wajib Pajak dengan

Surat Panggilan I dan II.

• Keterangan Wajib Pajak dapat dituangkan dalam Berita Acara

Pemberian Keterangan Wajib Pajak.

j. Permintaan Keterangan Pihak Ketiga

• Pemeriksa melalui kepala kantor dapat meminta keterangan

atau bukti dari pihak ketiga.

• Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7

(tujuh) hari sejak diterimanya Surat Permintaan Keterangan.

• Jika tidak dipenuhi, segera dibuat Surat Peringatan I

diteruskan Peringatan II dengan jangka waktu yang sama.

• Jika Surat Peringatan II tidak dipenuhi juga, segera dibuat

Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan/

Bukti dari pihak ketiga.

• Dapat melaporkan kepada pihak kepolisian tempat pihak

ketiga berdomisili.

k. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan
peminjaman buku, catatan, dan dokumen sesuai Surat
Peringatan II, pajak terutang dihitung dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penggunaan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto ini hanya berlaku untuk Wajib
Pajak Orang Pribadi.

l. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

• Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Konsep LPP

dan diberitahukan secara tertulis dengan menggunakan SPHP

yang dilampiri Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan.

• Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus
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b. Surat Edaran Direktur jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.41/1992
tanggal 22 Agustus 1992 tentang Pemanfaatan Data Perusahaan Yang
Go Public.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak dari
kegiatan pasar modal, Kantor Pusat DJP secara bertahap akan
mengirimkan data mengenai pemegang saham dari perusahaan
go public yang melakukan divestasi, dan yang menerima atau
memperoleh dividen. Untuk tahap pertama, data yang akan
dikirimkan adalah data mengenai pemegang saham lama
mengingat bahwa di satu pihak jumlah saham yang dimiliki
para pemegang saham lama rata-rata sebesar 80% dari jumlah
saham yang disetor dalam masing-masing perusahaan masuk
bursa (go public), di lain pihak jumlah pemegang saham lama
dalam setiap perusahaan relatif tidak banyak, berkisar 5 - 10
pemegang saham sehingga lebih mudah penanganannya. Dari
data tersebut, Kantor Pelayanan Pajak dapat mengetahui berapa
jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham
lama, berapa dividen yang diterima serta berapa keuntungan
(capital gain) yang diperoleh dari penjualan saham (divestasi)
oleh masing-masing pemegang saham. Untuk pemanfaatan data
tersebut di atas, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:
1. Baik data divestasi maupun data pembagian dividen agar

diproses sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Surat
Edaran Nomor: SE-19/PJ.42/1992, tanggal 7 Juli 1992.

2. Dalam hal dari hasil penelitian/verifikasi lapangan ternyata

bahwa yang melakukan divestasi atau yang menerima/

memperoleh dividen adalah isteri atau yang menerima/

memperoleh dividen adalah isteri atau anak yang menjadi

tanggungan Wajib Pajak, maka kepada Wajib Pajak dihimbau

agar membetulkan SPT dengan menggabungkan penghasilan

yang bersangkutan denga penghasilan Wajib Pajak (yang

dalam hal ini merupakan suami/kepala keluarga dari orang

melakukan divestasi atau yang menerima/memperoleh

dividen). Apabila himbauan tidak mendapat respon

sebagaimana mestinya dikeluarkan Surat Ketetapan Jabatan

3. Cara penghitungan dividen dan penghitungan keuntungan

(Capital Gain) dari penjualan saham (divestasi) terlampir.

4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan go publik
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C. Jangka Waktu Pemeriksaan

Dalam kebijakan pemeriksaan pajak yang baru, jangka waktu

pemeriksaan lengkap adalah 2 (dua) bulan, jangka waktu untuk PSL 1

(satu) bulan, dan jangka waktu untuk PSK 2 (dua) minggu. Apabila

pemeriksaan dalam jangka waktu tersebut belum selesai, dapat diajukan

permintaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kepada Kepala

Kantor Wilayah atau Direktorat Pemeriksaan, Penagihan, dan

Penyelidikan Pajak. Namun, permohonan tersebut harus dilampiri

dengan laporan kemajuan pemeriksaan (audit progress report).

D. Perluasan Pemeriksaan

Perluasan pemeriksaan akan diberikan hanya apabila SPT PPh Wajib

Pajak menyatakan adanya kompensasi kerugian pada tahun-tahun

sebelumnya. Bila ada indikasi penyimpangan SPT, maka usul

pemeriksaan masuk kriteria pemeriksaan khusus.


