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BAB II 

PENGATURAN PEMILIKAN NPWP BAGI WANITA KAWIN 

BEKERJA 

  

Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah memiliki NPWP, di mana NPWP ini sangat 

berperan penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. Apabila wajib pajak 

tidak memiliki NPWP akan sangat berpengaruh besar dalam hal pemungutan dan 

pemotongan pajak, karena akan dikenakan pemungutan dan pemotongan pajak 20 % lebih 

besar dari yang memiliki NPWP. Hal ini mengacu pada Pasal 21 ayat (5a) UU PPh dimana 

pasal tersebut mengatakan besarnya tarif pajak yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang 

tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20 % daripada tarif yang 

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). Pasal ini menjelaskan bahwa penerapan pajak yang 20 % lebih besar daripada yang 

memiliki NPWP merupakan pemungutan dan pemotongan pajak berdasarkan pendapatan 

yang diperoleh. Kewajiban memiliki NPWP juga berlaku pada wanita kawin yang dikenai 

pajak terpisah berdasarkan keputusan atau dikehendaki secara tertulis berdasar perjanjian 

pemisahan penghasilan dan harta. Sehingga wanita kawin tersebut dapat pula memiliki 

NPWP. 

 Maka dalam Bab II ini memuat pengaturan pemilikan NPWP bagi wanita kawin,dimana 

penulis menjabarkan peraturan – peraturan yang mengatur pemilikan NPWP bagi wanita 

kawin. Selain itu, penulis juga menambahkan dasar-dasar dari teori pajak, yang didalamnya 

membahas mengenai pajak dan NPWP.  Serta mengkaji dari sudut pandang Teori Hukum 

Feminisme. 
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A. Teori Pajak 

Penulis menguraikan secara garis besar tinjuan pustaka mengenai : (A) Tinjauan 

Umum Pajak, diadalam tinjauan umum pajak penulis menjabarkan mengenai : (1) 

Pengertian Pajak : definisi pajak dari berbagai sumber. (2) Ciri dan Karakteristik Pajak : 

berdasarkan definisi pajak, penulis. (3) Sistem Pemungutan Pajak : dalam bagian ini 

menjelaskan syarat dari pemungutan pajak. (4) Teori Pajak : teori – teori dalam 

pemungutan pajak. Di bagian kedua, penulis menjabarkan mengenai Hukum Pajak, sub 

bahasan dari bagian tersebut : (1) Pengertian Hukum Pajak : Definisi dari Hukum Pajak. 

(2) Jenis – jenis Hukum Pajak. (3) Tata Cara Pemungutan Pajak. (4) Sistem Pemungutan 

Pajak. (5) Timbul dan Hapusnya Utang Pajak. (6) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. 

Berkaitan dengan skripsi ini membahas NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak), maka 

penulis menjabarkan secara garis besar NPWP mengenai : (1)  Fungsi NPWP. (2) 

Pendaftaran NPWP. (3) Pemberian NPWP Secara Jabatan. (4) Sanksi. (5) Penghapusan 

NPWP. 

1. Pengertian Pajak 

Penulis menjelaskan secara garis besar, pengertian dari Pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 

(1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pengertian 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. 
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Definisi pajak menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara berdasarkan Undang – Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat 

jasa timbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. “ Dapat dipaksakan “ mempunyai arti apabila utang pajak 

tidak dibayar utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, 

lelang. Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik 

tertentu seperti halnya di dalam retribusi.
1
 

Definisi Pajak menurut Prof. PJA. Adriani menyatakan pajak adalah iuran kepada 

Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang 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 pemerintah.
2
 

Berdasarkan pengertian pajak yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur 

yang melekat dalam pengertian pajak, yakni :  

a. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang 

b. Sifatnya dapat dipaksakan 

c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar 

pajak 

d. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah  

                                                           
1
 Y. Sri Pudyatmoko. Pengantar Hukum Pajak : Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta. 2006. Hlm. 2 

2
 Ibid. Hlm. 3 
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e. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan 

masyarakat umum. 

2. Ciri dan Karakteristik Pajak 

Pajak dipungut berdasarkan adanya Undang – Undang ataupun peraturan 

pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan ciri dan karakteristik dari pajak, yakni : 

a. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara 

langsung. 

b. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemeritah 

daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah pajak pusat dan pajak 

daerah. 

c. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran 

pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang 

apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk public investment. 

d. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat 

ke dalam kas Negara, pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi 

mengatur.
3
 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam pajak terdapat sistem pemungutan, agar tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Pemungutan pajak harus adil ( Syarat Keadilan ) 

                                                           
3
 Ibid. Hlm. 5 
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Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang – undang dan 

pelaksanaan pemungutan 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 Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. 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. 

3.  Tidak mengganggu perekonomian ( Syarat Ekonomis ) 

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien ( Syarat Finansial ) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. 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.
4
 

 

                                                           
4
 Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009.  Andi. Yogyakarta. 2009.  Hlm. 2. 
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4. Teori Pajak 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada Negara untuk 

memungut pajak. Teori – teori tersebut antara lain : 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak – hak rakyatnya. Oleh 

karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan ( misalnya 

perlindungan ) masing – masing orang.  Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar 

sesuai dengan daya pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul 

dapat  digunakan 2 pendekatan, yaitu : 

 Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki seseorang. 

 Unsur sujektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 

harus dipenuhi. 

4. Teori Bakti 
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Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 

Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam 

bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan 

seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

A.1. Hukum Pajak 

 Penulis menjabarkan secara rinci teori terkait dengan definisi dari Hukum Pajak itu 

sendiri, yakni menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum Pajak mempunyai 

kedudukan diantara hukum – hukum sebagai berikut : 

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 

2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini 

dapat dirinci lagi sebagai berikut : 

 Hukum Tata Negara 

 Hukum Tata Usaha ( Hukum Administratif) 

 Hukum Pajak 

 Hukum Pidana 

  Dengan demikian kedudukan Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik. 
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 Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis derogat 

Lex Generalis , yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan 

umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka 

akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini, peraturan 

khusus adalah Hukum Pajak, sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik atau 

hukum lain yang sudah ada sebelumnya.
5
  

1. Pengertian Hukum Pajak 

Definisi Hukum Pajak dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak ( Santoso 

Brotodiharjo ) menyatakan bahwa : 

 Hukum Pajak yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan – 

peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 

menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia 

merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan – hubungan hukum antara 

Negara dan orang – orang atau badan – badan ( hukum ) yang berkewajiban membayar 

pajak ( selanjutnya sering disebut Wajib Pajak ).
6
 Sedangkan menurut Bohari menyatakan 

bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.
7
 

Menurut pendapat kedua sarjana diatas memperlihatkan bahwa dalam hukum pajak diatur 

adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dimana pemerintah berperan dalam 

                                                           
5
 Ibid. Hlm. 4. 

6
 Y. Sri Pudyatmoko. Pengantar Hukum Pajak : Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta. 2006. Hlm. 51 

7
 Ibid. Hlm. 51 
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fungsinya sebagai pemungut pajak (fiscus) sementara rakyat dalam kedudukannya 

sebagai subjek pajak atau wajib pajak.  

2. Jenis Hukum Pajak 

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah ( fiscus ) selaku pemungut pajak 

dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Sehingga ada 2 macam Hukum Pajak, yakni : 

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma – norma yang menerangkan antara lain 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak ( objek pajak ), siapa yang 

dikenakan pajak ( subjek ), berapa besar pajak yang dikenakan ( tarif ), segala sesuatu 

tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan antara pemerintah dan wajib 

pajak. 

Contoh : Undang – Undang Pajak Penghasilan 

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan ( cara melaksanakan hukum pajak materiil ). Hukum ini 

memuat antara lain : 

a. Tata cara penyelenggaraan ( prosedur ) penetapan suatu utang pajak 

b. Hak – hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak 

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 

c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan 

dan hak – hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. 

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
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Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifatnya dan lembaga pemungutnya, 

antara lain :  

1. Menurut golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak 

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak. 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas : 

 Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. 
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 Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. 

3. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Di dalam hukum pajak, terdapat tata cara pemungutan pajak, agar dalam pemungutannya 

tidak sembarang dipungut. Maka dari hal tersebut terdapat beberapa tata cara pemungutan 

pajak, yakni : 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 

a. Stelsel Nyata ( Riel Stelsel ) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek ( penghasilan yang nyata ), sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, akni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan 

atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan 

lebih ralistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada 

akhir periode ( setelah penghasilan riil diketahui). 

b. Stelsel Anggapan ( Fictieve Stelsel ) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang – 

undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak 

dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. 

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 

keadaan yang sesungguhnya. 
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c. Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian 

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut 

anggapannya, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil 

kelebihannya dapat diminta kembali. 

4. Sistem Pemungutan Pajak 

Pelaksanaan Hukum Pajak terdapat sistem yang mengatur pemungutannya pajak yang 

terbagi dalam 3 kategori, yakni : 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah ( 

fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri – cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif 

3) Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
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Ciri – cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak 

ketiga ( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan ) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

5. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro, utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus, 

karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan 

dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak 

lahir karena Undang – undang. Rochmat Soemitro menyebutkan adanya beberapa hal 

yang menentukan timbulnya utang pajak, yaitu :  

a. Pembayaran/penagihan 

b. Pemasukan surat keberatan 

c. Penentuan bermula dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa 
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d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan. 
8
 

Ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak : 

1. Ajaran Formil 

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. 

2. Ajaran Materiil 

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang – undang. Seseorang dikenai pajak 

karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment 

System. 

Hal – hal yang dapat mengakibatkan hapusnya perikatan perdata menurut Pasal 1381 

KUHPerdata adalah : 

a. Pembayaran 

b. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan 

c. Pembaharuan utang 

d. Kompensasi utang 

e. Percampuran utang 

f. Pembebasan utang 

g. Musnahnya barang yang terutang 

                                                           
8
 Ibid. Hlm. 62 
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h. Pembatalan atau batal demi hukum 

i. Dipenuhi syarat batal 

j. Daluwarsa 

Pembayaran lunas terhadap suatu utang pada umumnya dapat menghapuskan utang. 

Hal yang seperti itu juga berlaku dalam perikatan pajak. Apabila utang pajak dibayar 

lunas maka akan terhapuslah utang pajak tersebut.
9
 

6. Tarif Pajak 

Besarnya utang pajak pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama, yakni 

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak dan tarif 

yang diterapkan terhadapnya. Maka terdapat beberapa macam tarif pajak, yakni :  

1. Tarif Sebanding / proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak 

sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang 

dikenai pajak. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

3. Tarif Progresif 

                                                           
9
 Ibid. Hlm. 66 
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Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

4. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

7. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak  

 Masalah pajak tentu tidak akan terlepas dari masalah hak dan kewajiban yang 

dimiliki Wajib Pajak (WP) maupun Fiskus. Sejak diberlakukannya self assessment 

system dalam UU Perpajakan Indonesia, telah diatur adanya hak dan kewajiban Wajib 

Pajak yang seimbang dengan hak dan kewajiban fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), 

sehingga Wajib Pajak dan Fiskus dapat melaksanakan ketentuan yang ada dengan 

sebaik-baiknya.  

 Hak Wajib Pajak 

Hak-hak Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah : 

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus 

 Hak ini merupakan konsekuensi logis dari self assessment system yang 

mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 

dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut, 

hak Wajib Pajak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan sesuai 
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ketentuan yang berlaku tentu merupakan prioritas dari seluruh hak yang 

dimiliki Wajib Pajak.  

2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan 

 Apabila Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

terdapat kekeliruan dalam pengisiannya, Wajib Pajak masih diberikan 

kesempatan untuk membetulkannya dengan syarat fiskus belum melakukan 

tindakan pemeriksaan. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU KUP menegaskan 

bahwa pembetulan SPT tersebut diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 

sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. 

3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

 Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) UU KUP menegaskan bahwa batas waktu 

penyampaian SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa 

pajak  dan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 

pajak. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan 

dengan mengajukan permohonan secara tertulis. 

4. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak 

 Apabila Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya mengalami 

kelebihan, maka atas kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) 

dengan suatu permohonan tertulis, sesuai ketentuan Pasal 11 UU KUP. Setelah 

fiskus melakukan pemeriksaan, maka pengembaliannya dilakukan paling lama 

1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih 

Bayar (SKPLB). 
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5. Hak mengajukan keberatan 

 Apabila Wajib Pajak meraa tidak puas atas ketetapan pajak yang diterbitkan 

atau pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak ketiga, Wajib 

Pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali 

Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaannya. Upaya keberatan diajukan ke Kepala 

KPP/KPPBB sesuai ketentuan Pasal 25 UU KUP. 

6. Hak mengajukan banding 

 Apabila Wajib Pajak sudah mendapatkan keputusan atas upaya keberatan yang 

diajukan ke kantor pajak dan merasa keputusan tersebut tidak memuaskan, 

maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan 

Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU KUP. Permohonan banding 

diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima yang dilampiri 

dengan salinan dari surat keputusan dimaksud. 

7. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak 

 Apabila pejabat tersebut membocorkan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain, 

maka Wajib Pajak dapat mengadukan pejabat tersebut karena telah melakukan 

tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU KUP. 

8. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak 
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 Hak yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU KUP ini 

dimaksudkan untuk membantu Wajib Pajak yang mengalami kondisi tidak 

dapat melunasi utang pajaknya secara sekaligus, sehingga Wajib Pajak tetap 

dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tetap dapat menjalankan 

usahanya sesuai kondisi nyata Wajib Pajak yang bersangkutan. 

9. Hak meminta keterangan mengenai koreksian dalam penerbitan Ketetapan 

Pajak 

 Pasal 25 ayat (6) UU KUP memberikan hak kepada wajib pajak agar Direktur 

Jenderal Pajak memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi 

dasar pengenaan pajak, penghitungan pajak, pemotongan atau pemungutan 

pajak. Hal ini terkait dengan proses pengajuan upaya hokum keberatan yag 

akan disampaikan wajib pajak. 

10. Hak memberikan alasan tambahan 

 Pasal 26 ayat (2) UU KUP menegaskan bahwa sebelum surat keputusan atas 

keberatan diterbitkan, maka wajib pajak dapat menyampaikan alasan 

tambahan atau penjelasan tertulis. 

11. Hak mengajukan gugatan 

 Gugatan diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dan terhadap 

satu pelaksanaan penagihan atau satu Keputusan diajukan satu surat gugatan 

12. Hak untuk menunda penagihan pajak 

 Adalah berkaitan dengan proses banding yang sedang dilakukan wajib pajak. 

Pasal 43 aya (2) UU Pengadilan Pajak (UU PP) menegaskan bahwa penggugat 
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dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut penagihan pajak ditunda 

selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan 

pengadilan pajak. 

13. Hak memperoleh imbalan bunga 

 Hak wajib pajak untuk memperoleh imbalan bunga didasarkan pada Pasal 27A 

UU KUP bahwa apabila pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian 

atau seluruhnya, sepanjang utang pajak dalam SKPKB atau SKPKBT telah 

dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan 

pembayaran pajak tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

sebesar 2 % (dua) persen sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 

pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau 

putusan banding. 

14. Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung 

 Hak ini timbul berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU PP yang hanya bisa 

dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang disebutkan dalam Undang-

undang. 

15. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan 

 Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, wajib pajak dapat 

mengurangi penghasilannya dengan segala pengeluaran-pengeluaran yang 

telah ditentukan dalam Undang-undang. 

16. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
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 Sesuai Pasal 7 UU PPh, hak ini khusus diberikan kepada wajib pajak orang 

pribadi dengan memberikan pengurangan sebesar penghasilan tidak kena 

pajak yang telah ditentukan. 

17. Hak menggunakan norma perhitungan penghasilan 

 Norma perhitungan adalah suatu pedoman untuk menentukan besarnya 

penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

18. Hak memperoleh fasilitas perpajakan 

 Dalam pasal 31A UU PPh ditegaskan adanya fasilitas perpajakan yang 

diberikan wajib pajak yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha 

tertentu dan/atau daerah tertentu. 

19. Hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran 

 Dalam UU PPN ditegaskan bahwa apabila wajib pajak mempunyai pajak 

masukan, maka atas pajak masukan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak 

keluaran. 

 Kewajiban Wajib Pajak 

Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam UU Perpajakan adalah : 

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri 

 Ketentuan Pasal 2 UU KUP menegsakan bahwa setiap wajib pajak wajib 

mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
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2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Surat Pemeritahuan (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, menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 

KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dalam Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang 

rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat 

wajib pajak terdaftar. 

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak 

Pajak yang hasilnya dimasukkan ke dalam kas Negara sangat diperlukan ntuk 

membiayai segala aktivitas dan berjalannya roda pemerintahan. Akan tetapi 

tentunya tidak setiap warga atau rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak, 

hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang mempunyai 

kewajiban itu. Kewajiban wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak 

yang terutang dilakukan di kas Negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat 

pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KUP. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa 

pembayaran atau setoran pajak tidak diperbolehkan melalui Direktorat 

Jenderal Pajak. Hal ini dipahami bahwa Direktorat Jenderal Pajak ataupun 

petugas pajak tidak diperbolehkan menerima setoran pajak. Pembukuan atau 

pencatatan harus dibuat dengan memperhatikan iktikad baik dan 

mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 
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4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan 

 Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan, 

sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU KUP. Sementara itu, pencatatan 

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 

menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang 

pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

 Ketentuan tersebut mempunyai maksud mewujudkan tertib administrasi di 

dalam kegiatan usaha, sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak ketiga 

yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha yang bersangkutan.   

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak 

 Terhadap wajib pajak yang diperiksa, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU 

KUP, tentunya wajib menaati ketentuan pemeriksaan pajak. 

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak 

 Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ini dilakukan 

wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan perintah UU PPh, 

seperti Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan ketentuan UU PPN. 

7. Kewajiban membuat faktur pajak 

 Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai 

ketentuan Pasal 13 UU PPN. 
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8. Kewajiban melunasi Bea Materai 

 Dalam UU Bea Materai No.13 Tahun 1985 disebutkan bahwa Bea Materai 

merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen-dokumen yang 

wajib dilunasi Bea Materainya adalah dokumen-dokumen berbentuk surat 

perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai alat pembuktian mengenai perbuata, kenyataan atau keadaan yang 

bersifat perdata.
10

 

B. Teori Hukum Feminisme 

 Penulis mengkaji dalam sudut pandang Teori Hukum Feminisme. Dalam teori ini 

menyatakan bahwa setiap orang memiliki otonomi, termasuk perempuan. Aliran ini 

menekankan pada adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
11 Akar teori ini 

bertumpu pada kebebasan dan kesetaraaan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk 

rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama 

juga dengan laki-laki.
12

 

 Berkaitan pula dengan bahwa dalam pemilikan dan peroleh NPWP bagi wanita kawin 

bekerja harus disamaratakan dengan pemilikan dan perolehan NPWP bagi suami. Hal ini 

dinilai menjadi bias gender dalam hal peraturan yang ada. Karena dalam peraturan yang 

ada wanita kawin bekerja belum dapat memiliki NPWP secara mandiri dan masih harus 

dikaitkan dengan kepemilikan NPWP sang suami. Tetapi dalam aturan tersebut wanita 

kawin bekerja dapat memperoleh NPWP secara mandiri dengan dikenai pajak secara 

                                                           
10

 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. Hukum Pajak, Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta. 2011. Hlm. 201  

11
 Sulistyowati Irianto. Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. 

Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2006. Hlm. 43 

12
 http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme 
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terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara 

tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 

C.  NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu kewajiban dari Wajib Pajak ialah 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengertian 

NPWP dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU KUP, adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, 

Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang 

dimilikinya. Maka berangkat dari hal tersebut, penulis menguraikan secara rinci teori dari 

NPWP yang berdasarkan skripsi ini membahas NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

1. Pengaturan tentang NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) 

 Berikut ini penulis menjabarkan peraturan – peraturan yang mengatur NPWP 

berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata perpajakan beserta 

perubahannya terdapat pembahasan terkait dengan pemilikan NPWP bagi wanita kawin 

bekerja, yaitu : 

 

a) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta 

Perubahannya 

Dalam Undang-undang ini menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP, yakni :  
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1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

- Pembuatan NPWP :  

o Pasal 2 = Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat 

Jenderal Pajak dan diberikan kepadanya Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). 

Penjelasan dari pasal ini, apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan Sanksi Pidana 

sesuai dengan Pasal 39, dimana dalam pasal tersebut pidana yang diberikan 

apabila setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan 

Nomor Pokok Wajib Pajak ( Ayat 1). 

Pasal ini juga belum mengatur kewajiban mendaftarkan diri  untuk memperoleh 

NPWP bagi wanita kawin bekerja.  

 

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

- Pembuatan NPWP : 

o Pasal 2 = Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat 

Jenderal Pajak dan diberikan kepadanya Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). 

Dalam pasal ini, tidak diubah secara isinya dan penjelasan sehingga sama dengan 

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 
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3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

- Pembuatan NPWP : 

o Pasal 2 = Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan 

kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). 

Penjelasan dari pasal ini menjelaskan bahwa kewajiban mendaftarkan diri 

tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin bekerja yang dikenakan pajak secara 

terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki 

secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.  

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan Pasal 39 UU KUP, serta pasal 2 ini juga menjelaskan secara langsung 

bahwa wanita kawin bekerja yang dikenakan pajak secara terpisah dengan suami 

dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

 

4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

- Pembuatan NPWP : 

o Pasal 2 = Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor 

Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal dan kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Penjelasan pasal ini bahwa wanita kawin bekerja yang dikenakan pajak secara 

terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki 
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secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita 

kawin bekerja selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh 

Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin bekerja 

tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari hak 

dan kewajiban perpajakan suaminya.  

 

Dari ke-4 UU KUP beserta perubahannya pada penjelasan pasal 2 yang berkaitan 

dengan pemilikan NPWP bagi wanita kawin bekerja semakin memperjelas 

dimana wanita kawin dapat memperoleh NPWP secara mandiri tetapi hanya 

dalam hal dikenakan pajak terpisah berdasarkan keputusan hakim atau 

dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan 

harta. 

b) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang - Undang  Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

Undang-undang tersebut mengatur penggabungan penghasilan antara suami dan 

isteri yaitu pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan seluruh penghasilan atau kerugian bagi 

wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, 

begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum 

dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali 

penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja 

yang telah dipotong pajak dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan 

usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Ayat (2) dalam pasal 

ini juga menjelaskan penghasilan suami – isteri dikenai pajak secara terpisah apabila :  

a. Suami – isteri telah hidup terpisah berdasarkan putusan Hakim 
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b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan 

harta dan penghasilan 

c. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban 

perpajakannya sendiri 

 Didalam Penjelasan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan 

keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari 

seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan 

pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-

hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah. Hal 

tersebut dijabarkan dalam isi dari Pasal 8 ini, dimana pemisahan tersebut dapat 

dilakukan dengan pengecualian. Sehingga hal ini, yang menjadi dasar pengaturan 

mengapa seorang wanita kawin bekerja tidak dapat memiliki NPWP secara mandiri 

dikarenakan adanya penggabungan penghasilan. Dikatakan dapat memiliki NPWP 

secara terpisah apabila dikehendaki sendiri oleh isteri yang memilih untuk 

menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri ( Pasal 8 ayat (2) bagian C ). 

Pasal ini juga memperjelas pengenaan penghasilan wanita kawin bekerja dalam 

memiliki NPWP secara mandiri, karena dapat melaksanakannya atas kehendak sendiri 

untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. 

 Dalam UU PPh ini juga mengatur pemungutan dan pemotongan pajak bagi setiap 

Wajib Pajak, dijabarkan dalam Pasal 21 ayat (5a) yang dimana dalam pasal tersebut 

menjelaskan bahwa besarnya tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak yang tidak 
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memiliki NPWP lebih tinggi 20 % daripada tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak 

yang memiliki NPWP.  

Sehingga dalam penjelasan peraturan perundang-undangan diatas dapat ditarik kesimpulan 

pembagian kategori pemilikan NPWP bagi wanita kawin bekerja, bila : 

1. Wanita kawin bekerja pisah harta karena Keputusan Hakim 

Hal ini dimaksud ialah wanita kawin tersebut melakukan perceraian dengan sang suami 

sehingga dikenakan pajak secara terpisah dengan sang suami karena hidup secara terpisah 

berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian 

pemisahan penghasilan dan harta. 

2. Wanita Kawin bekerja yang menghendaki memiliki NPWP 

Dalam penjelasan ini dimaksud berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan Pasal 8 ayat (2) yang dalam pasal tersebut menyatakan berdasarkan 

penghasilannya dapat dikenakan pajak secara terpisah apabila : 

a. Suami – isteri telah hidup terpisah berdasarkan putusan Hakim 

b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta 

dan penghasilan 

c. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban 

perpajakannya sendiri 
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3. Fungsi NPWP 

Dalam pelaksanaan NPWP terdapat fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
13

 itu 

sendiri, yaitu :  

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan. 

c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang 

berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. 

d. Untuk memenuhi kewajiban – kewajiban perpajakan, misalnya dalam pembayaran 

pajak dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun 

pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga harus mencantumkan NPWP. 

e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi – instansi tertentu yang mewajibkan 

mencantumkan NPWP dalam dokumen – dokumen yang diajukan, seperti dokumen 

impor (PIB) dan dokumen ekspor (PEB). 

f.  Untuk keperluan pelaporan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau 

Tahunan.
  
 

 

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self 

assessement, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk 

dicatatkan sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). 

                                                           
13

 Sony Devano Dan Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Kencana Prenada Media Group. 

Jakarta. 2006. Hlm. 145 
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Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek 

pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. 

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memeroleh 

penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan  dan perubahannya. 

4. Pendaftaran NPWP 

 Tempat pendaftaran dilakukan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan bagi Wajib Pajak Orang pribadi 

pengusaha tertentu. 

 Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang 

dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau 

dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 

Wanita kawin selain tersebut dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok 

Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak 

dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan 

suaminya. 

 Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, 

karena hal ini berkaitan pada saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak 

terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah : 

 Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan 

wajib pajak badan , wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat 

usaha mulai dijalankan. 
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 Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan 

pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang 

disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri 

paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan 

dikenakan sanksi perpajakan
14

. 

5. Penghapusan NPWP  

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila : 

a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak 

dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan 

subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

b. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha 

c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah 

tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari 

wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak 

d. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia 

e. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus Nomor Pokok Wajib 

Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 
15
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Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan 

atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam jangka waktu 6 

bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak 

tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut telah 

lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan 

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dikabulkan
16

.  
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