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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Sistem 

Dalam pengertian sistem, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan 

pendapatnya mengenai arti dari sistem, berikut ini adalah pengertian sistem 

menurut para ahli: 

1. Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart merumuskan bahwa sistem 

adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling 

berhubungan, berinteraksi untuk mencapai tujuan. (Fauzi, Rizky Ahmad 

2017:2). 

2. Steven A. Moscove dan Mark G. Simkin berpendapat bahwa sistem adalah 

suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem untuk mencapai tujuan 

yang sama. (Fauzi, Rizky Ahmad 2017:2). 

3. Menurut Frederick H WU bahwa sistem beroperasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya untuk mencapai sasaran (objective) tertentu, suatu sistem 

menunjukan tingkah lakunya melalui interaksi di antara komponen-

komponen di dalam sistem dan di antara lingkungannya. (Fauzi, Rizky 

Ahmad 2017:2). 

4. Menurut Jerry Fitsgerald dan Warren D. Stalling, Jr bahwa suatu sistem 

adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 

suatu sasaran tertentu. (Fauzi, Rizky Ahmad 2017:2). 
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B. Definisi Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pada tahun 1984 tepatnya setelah reformasi perpajakan, Indonesia 

baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang pada saat ini biasa 

disingkat menjadi (KUP). Undang-Undang ini sendiri telah mengalami 

empat kali perubahan dan yang terakhir kali adalah Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009. Dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H., pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016:3). 

Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran 

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 berhubung dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Nurmantu, Safri 2005:12) 
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2. Unsur-Unsur Pajak 

Dari pengertian pajak yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan 

unsur-unsur pajak sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak 

hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau 

dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

3. Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (cregulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

4. Syarat Pemungutan Pajak 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka 

dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
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a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang 

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib 

Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah 

dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
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5. Pengelompokan Pajak 

Pajak dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

c. Menurut lembaga pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

6. Sistem Pemungutan Pajak 

Di Indonesia terdapat tiga sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak, 

yaitu: 

a. Official Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak yang 

membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
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pada aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang Wajib 

Pajak. 

b. Self Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak yang 

membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh 

Wajib Pajak yang bersangkutan secara mandiri 

c. Withholding System, adalah besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga 

yang bukan Wajib Pajak juga bukan aparat perpajakan dan biasanya 

dilakukan oleh bendahara instansi terkait. 

7. Hambatan Pemungutan Pajak 

Hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokan menjadi: 

a. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, 

yang dapat disebabkan antara lain: 

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

b. Perlawanan Aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk 

perlawanan aktif, antara lain: 

1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang. 

2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 
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C. Pajak Penghasilan Pasal 21 

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-

32/PJ/2015 bahwa pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 

adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang 

pribadi subjek pajak dalam negeri. 

Dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 

yang menyebutkan bahwa 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 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Dalam definisi di atas dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang 

yang berkedudukan di Indonesia, memiliki penghasilan, dan menurut 

ketentuan perpajakan di Indonesia memenuhi persyaratan pembayaran 

pajak, maka mereka akan dikenakan pajak berdasarkan hukum pajak di 

Indonesia. Untuk penduduk asli Indonesia dikenakan pajak penghasilan 

pasal 21, sedangkan untuk penduduk asing dikenakan pajak penghasilan 

pasal 26. 
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Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 31/PJ/2012 pada 

Bab II Pasal 3 tentang penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 

dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan: 

a. pegawai; 

b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 

1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris; 

2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 

seniman lainnya; 

3) olahragawan; 

4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

5) pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi 

dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

7) agen iklan; 

8) pengawas atau pengelola proyek; 
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9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 

menjadi perantara; 

10) petugas penjaja barang dagangan; 

11) petugas dinas luar asuransi; 

12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya; 

d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 

sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

e. mantan pegawai; 

f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 

1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya; 

2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 

4) peserta pendidikan dan pelatihan; 

5) peserta kegiatan lainnya. 

3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dikecualikan 

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan 

yang dipotong PPh pasal 21 adalah: 

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

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 
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pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara 

yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan 

tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang 

berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur; 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang 

pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai 

berhenti bekerja; 

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan; 

e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, 

fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 
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f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun; 

g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur 

yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan 

pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan 

yang sama; 

h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau 

imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh 

mantan pegawa; atau 

i. Penghasilan yang berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program 

pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dari dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 

lainnya dengan nama dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 

a. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau 

b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit). 

5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dikecualikan 

Yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransijiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 
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b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk 

apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah; 

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau 

iuran jaminan hari tua kepada bdan penyelenggara tunjangan hari tua 

atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan 

oleh pemberi kerja; 

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari 

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, 

atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

e. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya 

diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

6. Dasar Hukum dan Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

a. Dasar Hukum PPh Pasal 21 

Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan ini didasarkan pada 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang mengatur 

tarif terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016 (PTKP terbaru). 
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b. Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang 

terutang berdasarkan Penghasilan Kena Pajak atau biasa disingkat denga 

PKP. Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah 

dengan cara penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak yang sebenarnya. Apabila penghasilan nettonya lebih kecil 

dari pada Penghasilan Tidak Kena Pajak maka Penghasilan Kena 

Pajaknya adalah nihil. 

Dalam perhitungan dan pemotongan pajak, terdapat empat komponen 

penting, antara lain: 

1) Penghasilan Bruto 

Yang termasuk dalam penambah penghasilan bruto adalah 

penghasilan teratur (gaji pokok, tunjangan tetap), penghasilan tidak 

teratur (bonus, THR), BPJS yang ditanggung perusahaan, tunjangan 

PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan. 

2) Pengurang Penghasilan Bruto 

Yang termasuk dalam pengurang penghasilan bruto adalah biaya 

jabatan, taperum, iuran BPJS yang dibayarkan pegawai seperti 

jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. 

3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Setiap Wajib Pajak memiliki jatah penghasilan yang tidak dikenakan 

pajak yang dihitung berdasarkan status pernikahan serta jumlah 

tanggungannya. Dasar hukum dari Penghasilan Tidak Kena Pajak 

yang terbaru terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 
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PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 101/PMK.010/2016 adalah: 

a) Rp 54.000.000,- per tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi yang 

masih lajang. 

b) Rp 58.500.000,- per tahun untuk Wajib Pajak yang sudah kawin. 

c) Rp 112.500.000,- per tahun untuk Wajib Pajak yang 

penghasilannya digabung antara istri dengan suami. 

d) Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk setiap anggota 

keluarga yang menjadi tanggungannya yang sah yang diakui 

oleh hukum yang berlaku, jumlah tanggungan paling banyak 

adalah 3 orang untuk setiap keluarga. 

4) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Tarif pajak penghasilan pasal 21 merupakan tarif pajak yang 

dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah 

penghasilan tertentu. Dalam perhitungan PPh 21, tarif ini merupakan 

salah satu komponen yang penting. Tarif ini disesuaikan dengan 

Pasal 17 ayat 1 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.  Berikut ini tabel tarif pajak 

yang berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP): 

Tabel 2.1 

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penghasilan Netto Tahunan 

Kena Pajak 

Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000 5% 
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Penghasilan Netto Tahunan 

Kena Pajak 

Tarif Pajak 

Rp 50.000.000 sampai dengan 

Rp 250.000.000 
15% 

Rp 250.000.000 sampai dengan 

Rp 500.000.000 
25% 

Diatas Rp 500.000.000 30% 

Sumber: Mardiasmo (2016:12) 

D. Surat Pemberitahuan (SPT) 

1. Pengertian SPT 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan. 

2. Fungsi SPT 

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu 

tahun pajak atau bagian tahun pajak; 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 

c. Harta dan kewajiban; dan/atau 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa 

pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Fungsi SPT bagi pemotongan atau pemungutan pajak adalah sebagai sarana 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau 

dipungut dan disetorkannya. 

3. Jenis SPT 

Surat Pemberitahuan (SPT) dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 

Masa Pajak. 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

SPT meliputi: 

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan; 

b. SPT Masa yang terdiri dari: 

- SPT Masa Pajak Penghasilan; 

- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan 
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- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai. 

SPT dapat berbentuk: 

a. Formulir kertas (hardcopy); atau 

b. Dokumen elektronik. 
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