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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai rakyat yang cinta

akan tanah air, masyarakat harus mempunyai jiwa sosialisasi dan kegotong-

royongan yang tinggi dalam upaya meningkatkan pembangunan di Negara

ini. Indonesia merupakan Negara yang cukup kaya akan sumber daya

alamnya yang bisa menjadikan masyarakatnya menjadi makmur, suksesnya

pembangunan tentu tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar

untuk membiayai pembangunan tersebut. Negara Indonesia adalah negara

hukum yang berdasarkan pancasila Undang-Undang 1945 yang menjunjung

tinggi hak dan kewajiban setiap orang serta menjamin keselamatan

masyarakatnya, pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang cukup

besar sebagai syarat agar pembangunan dapat berhasil, dengan pengolahan

dana yang baik maka semua sektor pendapatan Negara dapat dioptimalkan

untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional

yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Salah satu dari peran serta masyarakat dalam meningkatkan

pembangunan nasonal adalah dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh

masyarakat kepada Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan

Negara yang paling besar dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran

dan belanja Negara. Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan Negara, telah
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memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan nasional  dan

dengan peranannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk

bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai

pencerrminan warga negara yang baik dan taat hukum.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial dan politik,

pajak selalu mengalami perubahan demi untuk tercapainya pembangunan

yang efektif, dalam hal ini masyarakat adalah sebagai faktor yang mendukung

untuk menciptakan tujuan tersebut, bagi masyarakat yang telah memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif diwajibkan membayar pajak kepada Negara

dengan status sebagai wajib pajak, Wajib pajak  adalah orang pribadi atau

badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk

pemungut dan pemotong pajak, dalam hal ini wajib pajak diberi kebebasan

atau kepercayaan untuk dapat melaksanakan keikutsertaan dalam

meningkatkan pembangunan nasional tersebut melalui sistem self assessment,

sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan

dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dimengerti oleh masyarakat

sebagai wajib pajak.

Di samping itu tingkat kesadaran wajib pajak  dalam membayar pajak

masih relatif rendah karena system perpajakan yang mungkin sulit dipahami

oleh masyarakat, di dalam perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan cara wajib pajak mengisi formulir

pendaftaran dan menyampaikan secara langsung melalui pos ke Kantor
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Pelayanan Pajak, karena Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas dan

tanda pengenal diri yang diberikan kepada wajib pajak dalam menjalankan

hak dan kewajiban perpajakannya, sebagaimana telah diatur oleh Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang

No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang No.16 tahun 2009.

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak juga

dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan cara wajib

pajak mengajukan surat permohonan penghapusan NPWP kepada Direktorat

Jenderal Pajak, penghapusan NPWP hanya dapat disetujui apabila utang

pajak telah dilunasi atau dibayarkan kepada Negara.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal

diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli

warisnya karna wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

misalnya wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan,

wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa

membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai

wajib pajak , wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan

secara resmi, Bentuk Usaha Tetap yang karna sesuatu hal kehilangan

statusnya sebagai BUT.

Hambatan-hambatan dalam penghapusan NPWP yaitu kurangnya

pemahaman wajib pajak tentang syarat-syarat penghapusan Nomor Pokok
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Wajib Pajak, wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang sebelum

melakukan permohonan penghapusan NPWP, dan fiskus tidak mengetahui

Wajib Pajak tertentu tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

karna ahli warisnya tidak melaporkannya.

Permohonan penghapusan NPWP wajib pajak harus diberikan

keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

untuk WP orang pribadi dan 12 (dua belas) bulan untuk WP badan, sejak

tanggal permohonan WP diterima secara lengkap.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) dapat dihapuskan karena ini merupakan hal yang sangat

penting dalam perpajakan, baik dalam memenuhi hak maupun kewajiban

perpajakannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian antara wajib

pajak dengan pemerintah.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul ”Tata Cara

Penyelesaian Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”.

B. Perumusan  masalah

Dari uraian diatas dan melihat permasalahan yang ada pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah Tata Cara Penyelesaian Penghapusan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Senapelan?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara

penyelesaian penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang

perpajakan.

b. Untuk menjalin komukasi yang baik antar mahasiswa, dosen dan

instansi pemerintah.

c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian dengan

permasalahan lain yang terkait.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April 2014

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis

melalui wawancara kepada kapala seksi pelayanan dan pegawai-pegawai

kantor tempat penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh
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secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan,

catatan dan dokumen melalaui kantor tempat penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik Interview dan Observasi.

1) Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya

kepala seksi pelayanan dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi

yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.

2) Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung

kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang

berkaitan dengan penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengambil data-data dari catatan,

dokumentasi, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui

dokumen-dokumen atau arsip-arsip.

5. Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu

mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan

kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga

permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak

dalam bentuk angka.
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E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Dalam bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran

umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Senapelan, uraian tugas, struktur organisasi unit kerja dan

urain tugas pokok serta fungsinya.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan pengertian pajak,

pengelompokan pajak, pengertian NPWP, dasar hukum

NPWP, tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

dan tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang

ditemukan kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA


