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• Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang 
diperbarui Undang-undang tentang Ketentuan Umum 
Perpajakan (UU KUP ) Nomor 28 Tahun 2007

• Pa jak: kontr ibus i waj ib 
kepada negara yangterutang 
oleh orang pribadi atau 
b a d a n y a n g b e r s i f a t 
m e m a k s a b e r d a s a r k a n 
Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan 
s e c a r a l a n g s u n g d a n 
digunakan untuk keperluan 
n e g a r a b a g i s e b e s a r -
besarnya kemakmuran rakyat



• Wa j i b p a j a k : o r a n g 
pr ibadi atau badan, 
meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan perpajakan.



SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK



• Self Assessment yang berarti bahwa wajib pajak: 

Diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan 
pemenuhan kewajiban perpajakannya 

Dengan cara menghitung, menyetor 

Dan melaporkan sendiri jumlah pajak 

• Tetap berlandaskan aturan perundang-undangan 
perpajakan  mengenai objek dan besaran tarif pajak



• Official Assessment:  

wewenang kepada pemerintah dalam 
menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib 
pajak. 

jenis pajak yang melibatkan masyarakat secara 
luas dari semua lapisan.  

Contoh: Pajak Bumu dan Bangunan (PBB).



• With Holding System: 

Memberikan wewenang kepada pihak ketiga 
(bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Contoh: PPh Pasal 21



ASAS PEMUNGUTAN PAJAK



• Adam Smith 

Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus 
sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak 
boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga 
bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 

Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat 
bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru 
menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 

Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, 
jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil 
pemungutan pajak.



• W.J. Langen 

Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar 
kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin 
tinggi pajak yang dibebankan. 

Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-
kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 

Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan 
yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 

Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya 
(serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak 
memberatkan para wajib pajak.



• Adolf Wagner 

Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai 
sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. 

Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak 
pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah 

Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, 
untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 

Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, 
dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara 
membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 

Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.



JENIS-JENIS 
PAJAK



• Pajak Penghasilan (PPh) 

• Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah(PPNBM) 

• Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB) 

• Bea Materai (BM) 

• Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)



PAJAK DALAM SEJARAH ISLAM



SUMBER PENDAPATAN NEGARA 
MASA RASULULLAH

• Rampasan perang (ghanimah) 

• Harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa 
melakukan peperangan (fai) 

• Zakat 

• Pajak tanah (kharraj) 

• Pajak kepala (jizyah)



PERTANYAAN
SETELAH MEMBACA URAIAN DI ATAS, BAGAIMANA 
PENDAPAT KALIAN TENTANG PAJAK DI NEGARA 
KITA SAAT INI DILIHAT DARI SEJARAH ISLAM



TERIMAKASIH
WASSALAMU'ALIKUM WARAHMATULLAHI 
WABARAKATUH


