
BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Rochmat Soemitro:

a. Ada masyarakat (kepentingan umum);
b. Ada Undang-undang;
c. Subjek pajak-penguasa masyarakat;
d. Objek pajak-lalbestand;
e. Surat keterangan pajak (fakturatif);

(Mardiasmo, 2009:1)

Menurut Rochmat Soemitro ada beberapa ciri-ciri pajak, antara lain :

a. Peralihan kekayaan dari orang atau badan ke masyarakat
b. Tanpa imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk
c. Dapat dipaksakan
d. Berulang-ulang atau sekaligus
e. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah-kepentingan umum, rutin +

pembangunan
f. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu sebagai insentive, rangsangan
g. Langsung atau tidak lansung
h. Pungutan pajak yang bertujuan khusus (bestemmingsheffing).

(Mardiasmo, 2009:1)

Dengan melihat cirri-ciri dan unsur-unsur pajak tersebut maka dapat diberikan

definisi tentang pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Rochmat Soemitro,

pengertian pajak sebagai berikut :

Pajak adalah perlaihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor
publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipakasakan
dengan tidak mendapat imbalan (legenprestatie) yang secara
langsung dapat ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong,
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penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang di luar
bidang keuangan Negara (Mardiasmo, 2009:1)

Pajak di tinjau dari segi hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-

undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan oleh undang-undang (tatsbestand) untuk membayar sejumlah uang

kepada (kas) negara yang dapat dipakasakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan

yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan

sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang

keuangan.

Dalam bukunya (Mardiasmo, 2009:5) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3,

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. Contoh:
pajak penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifatnya :

1) Pajak subjektif,  yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaandiri wajib pajak. Contoh
pajak penghasilan.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai
dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya :

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan
untuk membayar rumah tangga Negara.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
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Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodic atau berkala dengan

menggunakan kohir yang sesungguhnya tidak lain dari pada tindasan/tembusan

pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak tumah tangga dan

verponding.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau ada suatu ketika terdapat

peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tidak bergerak, pada

pembuatan suatu akta, lagipula akta ini tidak dipungut dengan surat ketetapan

pajak. Jadi tidak ada kohirnya, misalnya Bea Materai, Bea Balik Nama, Bea

Warisan dan sebagian besar dari pajak.

(R. Santoso Brotodiharjo, 1995: 21)

2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum

daerah yang menambah ekuintas dana lancar yang tidak perlu dibayar kembali

oleh daerah. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana

perimbangan, dan dana pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
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Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan

bagian laba perusahaan daerah (BUMD).

Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi

atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di

pakasakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Daerah dan pembangunan Daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui

penyederhanaan sistem dan prosedur  administrasi pembayaran pajak dan retribusi

daerah, law enforcement dalam upaya pembangunan ketaatan wajib pajak dan

wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas

pembayaran pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi

yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan pelayanan

dengan biaya murah.

Pembayaran pajak daerah dapat diberikan biaya pembayaran paling tinggi sebesar

5% (lima persen) dari  realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan pemerintah

Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peningkatan PAD pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah

yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau
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dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan

modal pada pihak ketiga tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah

daerah dapat juga melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden

atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui

invertarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang

dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang penyertaan modal (investasi

modal)

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri

dari :

a. Dana darurat yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan barang

dari badan/lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang

disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada lain-lain pendapatan

daerah yang sah.

b. Hibah yang diterima baik berupa uang maupun barang dan/atau jasa yang

dianggarkan dalam APBD harus didasarkan atas naskah perjanjian hibah

daerah dan mendapat persetujuan DPRD. Penerimaan hibah yang berupa

barang agar mempertimbangkan belanja daerah dikemudian hari.

c. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu perorangan atau

pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun

pengurangan kkewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam

peraturan daerah.
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d. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana

penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain

pendapatan daerah yang sah.

2.3 Subjek dan Objek BPHTB

2.3.1 Subjek BPHTB

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas

tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban

membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi

Wajib Pajak.

2.3.2 Objek BPHTB

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi:

A. Pemindahan hak karena:

a. Jual beli;

b. Tukar-menukar;

c. Hibah;

d. Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai

pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi

atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat

meninggal dunia;

e. Waris;

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau
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badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai

penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya

tersebut;

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan

sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi

atau badan kepada sesama pemegang hak bersama;

h. Penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang

oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah

Lelang;

i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

yaitu adanya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum

sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan

hakim tersebut;

j. Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau

lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan

usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung;

k. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha

dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-

badan usaha yang bergabung tersebut;

l. Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua

badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan

mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru

tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama;
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m. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas

tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan hukum kepada penerima hadiah.

B. Objek pajak yang tidak di kenakan BPHTB

a. Objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat

berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. Objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna

kepentingan umum;

c. Objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi

internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan

syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar

fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi

hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan

nama;

e. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf;

f. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan

untuk kepentingan ibadah.
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2.3.3 Yang termasuk hak atas tanah

Hak atas tanah meliputi :

a. Hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan

oleh Pemerintah;

b. Hak guna usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang

dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang

ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

c. Hak guna bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka

waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

d. Hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain,

yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa

atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak

bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

e. Hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang

bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun

meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama
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yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

satuan yang bersangkutan.

f. Hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara

lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan

tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian

dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan

pihak ketiga.

2.4. Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah

Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi karena dua hal, yaitu

peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Perolehan hak karena peristiwa hukum

merupakan perolehan hak yang diperoleh oleh seseorang karena adanya suatu

peristiwa hukum, misalnya pewarisan, yang mengakibatkan hak atas tanah

tersebut berpindah dari pemilik tanah dan bangunan sebelumnya (pewaris) kepada

ahli waris yang berhak ketika si pewaris meniggal dunia.

Perolehan hak yang kedua adalah melalui perbuatan hukum, yaitu pemilik tanah

dan bangunan secara sadar melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak atas

tanah dan bangunan miliknya kepada pihak lain yang akan menerima peralihan

tersebut, missal jual beli, hibah dan lelang.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 yang di maksud dengan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.

Pengertian perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau
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peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau

bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum, sedangkan hak atas tanah dan

atau bangunan adalah hak pengelolaan tanah beserta bangunan diatasnya.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, yang

menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi

pemindahan hak dank arena pemberian hak.

Pemindahan hak yang mengakibatkan perolehan hak atas tanah dan bangunan

yang merupakan objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan meliputi 13

(tigabelas) jenis perolehan hak, salah satunya perolehan hak karena jual beli.

Perolehan karena jual beli, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh

pembeli dari penjual (pemilik tanah dan bangunan atau kuasanya) yang terjadi

melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan

sejumlah uang kepada penjual. Dalam jual beli, penjual dikenai Pajak Penghasilan

(PPh) karena dia memperoleh pedapatan/penghasilan dari jual beli tersebut,

sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan

kepada pembeli karena memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan yang

menjadi objek jual beli.

Pada umumnya pelaksanaan perolehan hak tersebut dilakukan oleh pejabat yang

mempunyai kewenangan terhaap masing-masing perbuatan hukum, yaitu :

a. Jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan

hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah

dilakukan oleh /PPAT.
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b. Penunjukan pembeli pada lelang oleh pejabat lelang.

c. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh hukum yang

mengadili.

d. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan

hak oleh pejabat pemerintah daerah (Gubernur, walikota).

e. Hibah wasiat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan sebelum meninggal

dunia. Jual beli merupakan salah satu cara perolehan hak yang sering terjadi

di masyarakat. Perolehan hak karena jual beli, yaitu perolehan hak atas tanah

dan bangunan oleh pembeli dari penjual (pemilik tanah dan bangunan atau

kuasanya) yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan

tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual.

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas

bumi dan atau bangunan. Jadi yang menjadi subjek pajak adalah setiap orang atau

badan yang akan memperoleh tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Pokok Agraria

(Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960).
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2.5. Tarif, Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan BPHTB

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, tarif pajak

ditetapkan sebesar 5% (lima persen) Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah Nilai

Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP dapat berupa harga transaksi (termasuk

harga transaksi dalam Risalah Lelang) dan nilai pasar.

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Jual beli adalah harga transaksi.

b. Tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan hak dalam perseroan atau

badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari

pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,

hadiah adalah nilai pasar.

c. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum

dalam Risalah Lelang.

Harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak yang

bersangkutan (missal penjual dan pembeli) merupakan harga riil.

Nilai pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual secara wajar yang terjadi

disekitar letak tanah dan bangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, sistem

penghitungan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu sistem

self assessment yang artinya Wajib pajak wajib membayar pajak terutang dalam
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menggunakan adanya surat ketetapan pajak atau Wajib Pajak diberi kepercayaan

untuk menghitung dengan sendiri pajak terutang dengan menggunakan surat

setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan melaporkannya

tanpa mendasarkan terbitnya Surat Ketetapan Pajak. Pajak terutang yang

dituangkan dalam SSB dibayar kepada kas Negara melalui kantor pos atau bank

BUMN atau tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 5% (lima persen)

dengan NIlai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

Rumusan penghitungan besarnya BPHTB adalah :

BPHTB = (NPOP – NPOPTKP) x 5%

Tata cara penentuan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

(NPOPTKP) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sesuai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/PJ/2000 yang mulai berlaku

sejak 1 januari 2000, besarnya untuk setiap Kabupaten/Kota diusulkan oleh

Pemerintah Daerah yang  bersangkutan kepada Kantor Wilayah Direktorat Pajak

yang waktunya paling lambat 1 bulan sebelum tahun pajak dimulai.

Kantor Wilayah Direktorat Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan

menetapkan NPOPTKP dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah.

Apabila Pemerintah Daerah tidak mengajukan usulan maka besarnya NPOPTKP

ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Pajak setempat atas nama Menteri

Keuangan dengan mempertimbangkan perekonomian regional.
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NPOPTKP ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2000. Semula berdasarkan undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, sampai

dengan 31 Desember 2000, besarnya NPOPTKP BPHTB ditetapkan secara

nasional sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian,

besarnya NPOPTKP sama untuk semua daerah (Kota dan Kabupaten) di seluruh

Indonesia. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan kondisi masing-

masing daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan tentang penetapan

NPOPTKP. Pasal 7 Undang-Uundang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur bahwa

NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam

puluh juta rupiah). Khusus perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang

diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis

lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pewaris atau pemberi hibah

wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan NPOPTKP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai

peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan. Ketentuan mengenai tata cara penentuan besarnya

NPOPTKP BPHTB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 menetapkan bahwa

apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, maka dasar pengenaan

pajak yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). NJOP PBB

tersebut tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SBB (SPPT PBB) yang
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diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tempat objek pajak

berada. Apabila NJOP PBB yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) belum

ditetapkan, besarnya NJOP PBB tersebut dapat dimohonkan kepada Menteri

Keuangan untuk menetapkannya.

Pengertian Nilai Jual Objek Pajak diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1984 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan

melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan

baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Fungsi kedudukan NJOP selain sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) juga dijadikan dasar berbagai kepentingan yang menyangkut

penentuan harga jual tanah dan atau bangunan antara lain :

a. Sebagai acuan penghitungan BPHTB

Dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang BPHTB menyatakan “ Apabila NPOP

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tdak diketahui atau lebih rendah dari

pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah

NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.”

b. Sebagai acuan penghitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan bangunan
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang

Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau

Bangunan dalm Pasal 4 Ayat (2) menyatakan “Nilai pengalihan hak

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah nilai tertinggi antara nilai

berdasarkan akta pengalihan hak dengan NJOP tanah dan atau Bangunan

yang bersangkutan.

c. Sebagai acuan penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka

pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada badan Pertanahan Nasional, sebagaimana

tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 yang menyatakan “Nilai

Perolehan Tanah (NPT) adalah hasil perkalian antara luas tanah dengan

NJOP.”

d. Sebagai acuan dalam pemberian kredit yang barang jaminannya berupa

tanah bahkan dalam perkembangan terakhir dalam penjualan aset BPPN

yang berupa tanah dan/atau bangunan, NJOP sebagai salah satu acuan

sebagai pertimbangan dalam menentukan harga limit dari properti yang akan

dijual.

Pergeseran fungsi NJOP dari semula sebagai dasar pengenaan PBB menjadi dasar

acuan untuk perhitungan nilai pasar wajar atas tanah, ternyata, menjadikan NJOP

sarat dengan konflik. Terlebih lagi instansi yang mempunyai wewenang untuk

menyusun atau menentukan NJOP yaitu Direktorat jenderal Pajak sebagai aparat

pemungut pajak (fiscus) tugas utamanya adalah memasukkan sebanyak-
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banyaknya uang pajak ke dalam kas Negara, sehingga tidak mustahil bahwa

dalam menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak timbul konflik

kepentingan untuk menentukan NJOP yang objektif berdasarkan kaidah-kaidah

penilaian yang berlaku dengan kepentingan sebagai pemungut pajak yang

orientasinya tertuju pada bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk

meningkatkan penerimaan Negara dari pajak.

Konflik yang timbul di masyarakat berkenaan dengan NJOP biasanya adalah

sebagai berikut :

a. NJOP yang ditetapkan lebih rendah dari perkiraan harga pasar wajar yang

terjadi di lapangan.

Dalam hal yang demikian maka pihak yang dirugikan adalah Negara yang

dasar penghitungan pajak akan lebih rendah dari semestinya. Masyarakat

jadi diuntungkan karena beban pajak yang menjadi kewajibannya akan lebih

rendah. Pada umumnya apabila terjadi kasus demikian, masayarakat tidak

memeprsoalkan walaupun penetapan NJOP tersebut tidak akurat.

b. NJOP yang ditetapkan lebih tinggi dari perkiraan harga pasar wajar yang

terjadi di lapangan.

Dalam hal yang demikian maka baik Negara maupun masyarakat akan

dirugikan. Kerugian bagi Negara adalah penerimaan pajak yang telah

direncanakan kemungkinan besar tidak dapat tercapai karena masyarakat

enggan untuk membayar atau paling tidak masyarakat akan mengajukan

keberatan. Masyarakat akan dirugikan karena beban pajak yang menjadi

kewajibannya lebih tinggi.
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c. NJOP yang ditetapkan telah sesuai dengan perkiraan harga pasar wajar yang

terjadi di lapangan.

Dalam hal demikian dapat timbul dua kemungkinan. Pertama, masyarakat

dapat menerima NJOP yang telah ditetapkan. Kedua, masyarakat tidak

menerima dengan alasan kemampuan ekonominya tidak mendukung, atau

faktor lain yang bersifat upaya penghindaran pajak.

Penentuan NJOP dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Dua Pasar (Market Data Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang

akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang sudah lebih dahulu

diketahui harga pasarnya dengan penyeseuaian yang dipandang perlu.

Sebagai syarat utama dalam pendekatan ini adalah tersedianya harga jual

beli dan sewa yang wajar.

b. Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP bangunan yang

dilakukan dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan untuk

membuat bangunan baru dari objek yang bersangkutan (Reproduction cost

new) dikurangi dengan penyusutan, perkiraan biaya dihitung dari setiap

komponen utama bangunan, matrial, dan fasilitas lainnya.

c.Pendekatan kapitalisasi Pendapatan (Income Capitalization Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan menghitung atau memproyeksikan

seluruh sewa  atau penjualan dari suatu objek dikurangi dengan biaya

operasional yang selanjutnya dikapitalisasi dengan suatu tingkat suku
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bunga tertentu. Pendekatan ini umumnya digunakan khusus untuk objek

komersial yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan.

2.6 Peranan Pajak dalam Pemasukan Negara

2.6.1. Fungsi Pajak dalam Masyarakat

Terdapat dua fungsi pengenaan pajak di dalam masyarakat yaitu fungsi budgeter

dan fungsi regulerend. Menurut (Rochmat Soemitro, 1992:12) pajak mempunyai

fungsi budgeter apabila pajak-pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang

sebanyak-banyaknya dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pajak-pajak disamping mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi

regulerend (mengatur). Pajak disini bukan semata-mata untuk memasukkan uang

sebanyak-banyaknya dalam kas Negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai

alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam hal pajak mempunyai fungsi regulerend, pajak digunakan untuk mengatur

dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh

karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan

pemerintah.

Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, umumnya oleh fiscus dapat digunakan

dengan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Cara umum



28

Cara ini biasanya dilakukan dengan mengunakan tarif-tarif pajak yang

dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap tarif yang

bersifat umum. Tarif yang merupakan presentase atau jumlah yang

dikenakan terhadap basis pajak (tax base), yang berlaku secara umum

dijadikan instrument perwujudan fungsi pajak ini.

b. Cara khusus

Pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak yang bersifat khusus ini dapat

dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat positif dan yang bersifat

negative.

1) Bersifat positif apabila suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat

itu oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif, maka

kegiatan itu tentu akan mendapat dukungan dari pemerintah tak

terkecuali melalui kebijakan di bidang pajak.

2) Bersifat negatif. Merupakan cara mengatur dengan maksud untuk

mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan

kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu dengan cara mengadakan

berbagai peraturan di bidang pajak yang menghambat dan

memberatkan masyarakat yang akan menyebabkan tumbuh dan

berkembangnya suatu kegiatan yang justru ingin ditiadakan atau

diberantas oleh pemerintah.

Dari dua fungsi pajak tersebut dapat dilihat bahwa pengenaan pajak terhadap

masyarakat bertujuan untuk menarik dana dari masyarakat ke dalam kas Negara

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam rangka mencapai tujuan

tertentu.
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Tujuan tertentu tersebut berkaitan erat dengan pembangunan Negara di segala

bidang. Oleh karena itu penerimaan Negara dari aspek pajak sangat penting bagi

kelangsungan suatu Negara. Penerimaan pajak dapat diperoleh dari berbagai jenis,

salah satunya yaitu pajak langsung yang dipungut secara berkala.

Agar pembayaran pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka

pembayaran pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pembayaran pajak harus adil (syarat keadilan)

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

dan pelaksanaan pembayaran harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis

Pertimbangan Pajak.

b. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) di

Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat

(2) Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik

bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pembayaran tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian masyarakat.
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d. Pembayaran pajak harus efisien (syarat finansiil)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pembayaran pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pembayarannya.

e. Sistem pembayaran pajak harus sederhana

Sistem pembayaran yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang

proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian

wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka diundangkan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang tersebu anatara lain mengatur tentang dana perimbangan yang

merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pengelompokan pajak, BPHTB

termasuk pajak tidak langsung karena dikenakan pada saat ketika terdapat suatu

peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tidak bergerak, pada

pembuatan suatu akta diperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut.

Dana perimbangan terdiri dari :

a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus
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Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan sumber daya alam merupakan alokasi

yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan

memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk,

dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-

kebutuhan khusus daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dana

perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan

perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil,

proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel),

serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah

daaerah yang bersangkutan.

BPHTB merupakan pajak pusat yang penerimaannya dibagi antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan Negara khusus dari BPHTB dibagi

dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80%

(delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah. Pembagian tersebut diatur

berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Psal 12 angka 4 dan

angka 5 serta dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan.
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Pasal 12 angka 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dana

bagi hhasil dari pemerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen)

dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan

dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64 % (enam puluh

empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke

Rekening Kas Umum kabupaten/kota. Di dalam Pasal 12 angka 5 dijelaskan

mengenai bagian 20% (dua puluh persen) dari penerimaan BPHTB untuk

Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2000. Jumlah 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah Pusat

tersebut dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Bagian penerimaan BPHTB yang diterima oleh daerah merupakan pendapatan

daerah, dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara. Penerimaan BPHTB ini diarahkan untuk pembangunan daerah

khususnya untuk perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung

jawab dengan titik berat pada Kabupaten/Kota.

2.6 Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Rangka Pembayaran
BPHTB

Pada setiap ketentuan pengenaan atau pembayaran pajak, satu hal yang sangat

menentukan untuk dapat dilakukan pembayaran pajak atas suatu objek pajak

adalah saat pajak terutang. Pada BPHTB penentuan saat terutang pajak berguna

untuk menentukan beberapa hal antara lain:

a. Apakah suatu perolehan hak-hak atas tanah dan bangunan terutang pajak

atau tidak.
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b. Ketentuan pengenaan pajak dan fasilitas pajak mana yang akan

diberlakukan.

c. Penentuan besarnya denda administrasi bila sekiranya berdasarkan

pemeriksaan fiskus harus diterbitkan Surat Tagihan BPHTB (STB), Surat

Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB), dan Suarat Ketetapan

BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).

d. Penentuan batas akhir hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan

pengurangan pajak.

Pejabat yang berwenang dalam pembayaran BPHTB ada beberapa macam. Yang

termasuk dalam pengertian pejabat dalam hal ini adalah :

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah.

b. Pejabat Lelang Negara

c. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan

pemberian hak atas tanah.

d. Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota.

Untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan

atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran

pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagi Pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi

dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

untuk setiap pelanggaran.
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b. Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada sat wajib pajak

menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini

dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh

juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

c. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan

pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan

surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti

pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan

surat keputusan pemberian hak atas tanah yang melanggar ketentuan ini

dikenakan sanksi administrasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

d. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah

waris hanya dilakukan oleh pejabat pertanahan Kabupaten/Kota pada saat

wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagi pejabat yang

melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

e. PPAT dan Pejabat Lelang Negara melaporkan pembuatan akta risalah

lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat

Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
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Bagi PPAT yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi

dan denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

setiap laporan.

Pada saat terjadi transaksi jual beli, perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi

pada saat ditandatangani akta jual beli oleh penjual dan pembeli, saksi-saksi dan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang kemudian dilanjutkan

dengan pendaftaran perolehan hak ke Kantor Pertanahan setempat.

PPAT dalam pembuatan akta atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

wajib mengetahui bahwa wajib pajak (yang memperoleh hak) telah membayar

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terutang sebelum menandatangani

akta.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pejabat tersebut diatas

maka PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak  atas tanah dan

atau bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak

berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB), dengan

penjelasan menyerahkan bukti pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan

fotocopy pembayaran pajak (SSB) dan menunjukkan aslinya.

Dengan demikian PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam

merealisasikan  pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena

saat yang menentukan pajak terutang adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya

akta jual beli otentik oleh PPAT (Camat atau Notaris selaku PPAT).
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Konsisten dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, maka PPAT

dan pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan Surat keputusan

Pemberian Hak atas Tanah (dalam hal ini instansi pertanahan) mempunyai

peranan dalam mendukung dan membantu untuk meningkatkan sumber

penerimaan Negara di sektor pajak khususnya melalui BPHTB.


