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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang mengacu pada

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 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.

(Mardiasmo, 2009 : 19).

Pajak merupakan sektor pendapatan yang paling utama di Indonesia. Untuk

itu pemerintah sangat mengoptimalkan pendapatan pada sektor perpajakan,

dukungan serta peran aktif masyarakat sebagai warga negara sangat dibutuhkan,

mengingat masyarakat merupakan peran serta utama sebagai wajib pajak yang

merupakan faktor yang vital terwujudnya pendapatan pajak yang optimal.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

perpajakan, mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan

Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai

sarana dalam memulai proses awal administrasi perpajakan karena didalamnya

terdapat nomor yang merupakan identitas setiap wajib pajak yang tentunya akan

dipakai dalam setiap kegiatan dan dokumen perpajakan. Begitu pula sebaliknya

seseorang dikatakan menjadi Wajib Pajak kalau memang sudah memenuhi unsur

subjektif dan objektifnya sehingga jika salah satunya tidak terpenuhi maka ia
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kehilangan status sebagai Wajib Pajak dan kemudian dapat dihapuskan NPWP

nya.

Bagi otoritas pajak, pengahapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

berbanding lurus dengan berkurangnya penerimaan Negara. Dalam hal ini WP

berhak mengajukan penghapusan NPWP, untuk menghindari adanya pajak

berganda seperti misalnya wanita yang menikah tanpa melakukan perjanjian

pemisahan dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi

kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, dan masih banyak lagi masalah-

masalah yang mengakibatkan Nomor Pokok Wajib Pajak terhapuskan.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak

dan/atau secara jabatan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang

mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, verifikasi adalah

serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau

penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau

berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur

Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak,

menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau

mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Namun pada umumnya ada pula masyarakat yang mengabaikan, juga ada

pula yang tidak mengetahui tahapan-tahapan untuk melakukan penghapusan

Nomor Pokok Wajib Pajaknya. Karena itu, saya tertarik untuk meneliti prihal
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terkait tentang permasalan diatas secara konkrit di lapangan yakni insyaallah di

KPP Pratama Tampan-Pekanbaru dengan mengambil konsentrasi pada judul “

MEKANISME PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

(NPWP) MELALUI PROSES VERIFIKASI DI KANTOR PELAYANAN

PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis ingin mengambil

suatu perumusan masalah yakni :

1. Bagaimana Mekanisme penghapusan NPWP melalui verifikasi di kantor

pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

melalui verifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan !

1.3.2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan Tugas Akhir ini, antara

lain adalah :

1. Mengetahui tata cara Penghapusan NPWP melalui verifikasi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
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2. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan

penulisan ini mengenai tata cara Penghapusan NPWP melalui

verifikasi diKantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

3. Dapat digunakan sebagai penulisan lebih lanjut untuk melakukan kajian

atau penulisan berikutnya.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Lokasi Penulisan

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pekanbaru Tampan.

1.4.2. Waktu Penulisan

Waktu Penelitian dilaksanakan bulan Juli 2014 dan direncanakan akan

selesai Oktober 2014.

1.4.3. Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis

kepada Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan,

catatan dan dokumen melalui kantor tempat penulisan.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada

Kepala Seksi Pemeriksaan dan berbagai narasumber yang bisa

memberikan informasi tentang penulisan ini.
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2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-

data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah

yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-

dokumen atau arsip-arsip.

3. Analisa Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan

penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan menggunakan

kata-kata tanpa menggunakan statistik.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penulisan, manfaat penulisan, batasan masalah, motode

penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika

penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA PEKANBARU TAMPAN.

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, visi dan misi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan
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struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini akan berisikan mengenai Tinjauan Teori dan Tinjauan

Praktek. Tinjauan Teori meliputi Definisi Pajak, Fungsi Pajak,

Jenis-jenis Pajak, System Pemungutan Pajak, Nomor Pokok

Wajib Pajak, Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, penghapusan

Nomor Pokok Wajib Pajak, Verifikasi dalam Hal

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sedangkan Tinjauan

Teori berisikan tentang kajian-kajian yang di peroleh selama

proses penelitian di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan tentang

kesimpulan dan saran-saran yang kemukakan atas dasar

penelitian yang di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


