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BAB IV 

ANALISIS 

A. Pengaturan Pemilikan NPWP Bagi Wanita Kawin Bekerja 

 Dalam Self Assessment System wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada Wajib Pajak, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang, serta Fiskus (Pemerintah) tidak ikut campur 

dan hanya mengawasi.
1
 Serta dalam Self Assessment System, Wajib Pajak bersifat aktif 

sehingga Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan 

kapan berakhirnya kewajiban – kewajiban yang menyertainya.
2
   

Maka konsekuensi dari Self Assessment System, adalah bahwa  setiap Wajib Pajak 

diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak guna memperoleh NPWP, hal ini berlaku 

bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki penghasilan dimana Warga Negara 

Indonesia merupakan Wajib Pajak sehingga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor 

Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

Berkaitan hal tersebut diatas, kewajiban memiliki NPWP ini berlaku pula bagi wanita 

kawin bekerja yang berstatus sebagai Pegawai swasta maupun pegawai negeri. Wanita 

kawin bekerja dapat memiliki NPWP apabila wanita tersebut dikenai pajak secara 

terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara 

tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta yang didasarkan pada 

Penjelasan Pasal 2 UU KUP. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.03.2012 
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pada Pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan bahwa kewajiban mendaftarkan diri berlaku 

juga terhadap wanita kawin yang dikenai pajak terpisah karena hidup terpisah 

berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian 

pemisahan penghasilan dan harta. 

 Merujuk dari pembahasan di atas, penulis mengkategorikan pemilikan NPWP bagi 

wanita kawin bekerja berdasarkan pengaturan – pengaturan yang mengaturnya, yakni : 

1. Pemilikan NPWP bagi Wanita Kawin Bekerja Secara Jabatan  

Pemilikan NPWP secara jabatan diberikan oleh instansi tempat bekerja 

berdasarkan gaji atau pendapatan yang diperoleh. Tetapi dapat juga diberikan oleh 

instansi dengan status wanita kawin bekerja tersebut secara ingin atau tidak dalam 

memiliki NPWP. 

  Hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis pada Bab III, responden 1 dan 

responden 2 dalam memperoleh pemilikan NPWP tidak mengalami kesulitan 

dikarenakan status dari wanita kawin tersebut adalah karyawan ( pegawai swasta 

dan pegawai negeri ). Karena apabila berstatus karyawan dalam memperoleh NPWP 

dapat langsung difasilitasi oleh instansi tempat bekerja untuk dibuatkan NPWP. 

Dimana perolehan NPWP ini berdasarkan gaji atau pendapatan yang diperolehnya.  

  Perolehan pemilikan NPWP ini dimaksudkan sebagai pemberian NPWP secara 

jabatan, dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-161/PJ./2001 

Pasal 2 ayat (6),apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud 

dalam pasal ini ialah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka bisa 

diberikan NPWP secara jabatan. Dalam Keputusan Jenderal Pajak tersebut, 

dijelaskan apabila wanita kawin tersebut berstatus karyawan belum membuat 

ataupun memiliki NPWP akan diberikan secara jabatan. Hal ini tidak melihat 

apakah sang suami memiliki NPWP atau tidak.  
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Pemberian NPWP secara jabatan yang dimaksud dalam peraturan ini ialah bahwa 

secara ingin atau tidak membuat NPWP maka seorang karyawan akan langsung 

diberikan NPWP yang difasilitasi instansi tempat bekerja berdasarkan pendapatan 

atau gaji. Pemberian NPWP secara jabatan juga diberlakukan kepada Wajib Pajak 

orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik 

dan pegawai melalui pemberi kerja /  bendaharawan pemerintah, hal ini diperjelas 

dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2007. 

2. Pemilikan NPWP bagi Wanita Kawin Bekerja yang Menghendaki Memiliki secara 

Mandiri 

 Responden 3 dan Responden 4 keduanya merupakan wanita kawin yang 

berstatus karyawan swasta. Yang secara langsung keduanya dapat memiliki NPWP 

karena berstatus karyawan. Keduanya menghendaki memperoleh NPWP secara 

pribadi agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. 

Akan tetapi pada pelaksanaan yang terjadi, keduanya tidak dapat memiliki NPWP 

secara pribadi dikarenakan sang suami belum memiliki NPWP. Maka sang suami 

harus memiliki NPWP terlebih dahulu agar kedua Responden tersebut dapat 

memiliki NPWP.  

 Menurut kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak No. SE-06/PJ.9.4/1991, dimana Surat Edaran ini menjelaskan bahwa 

pemilikan NPWP bagi wanita kawin yang suami belum merupakan Wajib Pajak 

dapat dilaksanakan, dan hal ini juga menjelaskan bahwa sang suami dapat juga 

memiliki NPWP sehingga berstatus Wajib Pajak juga. Sedangkan bagi wanita kawin 

akan dialihkan menjadi isteri bukan Wajib Pajak berstatus tunggal. Hingga 
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kebijakan ini juga menjadi sebuah kesulitan bagi wanita kawin bekerja dalam 

memperoleh dan memiliki NPWP secara mandiri. 

  Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 

Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 8 

ayat (1) menyebutkan seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin bekerja 

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. Pasal ini penulis masukan dalam bab ini 

dikarenakan dalam pemilikan NPWP, berdasarkan Undang-undang ini penghasilan 

seorang wanita kawin bekerja digabungkan dengan penghasilan suami. Dikenai 

pajak terpisah apabila berdasarkan ayat (2), yakni : 

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 

 Mengacu pada ketentuan Pasal 8 UU PPh, terdapat pula pengenaan PPh terhadap 

wanita dibagi menjadi tiga kelompok, yakni 
3
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 Kelompok pertama adalah wanita yang belum pernah menikah dan umurnya di 

bawah 18 tahun (anak yang belum dewasa). 

 Kewajiban PPh bagi wanita yang tergolong sebagai anak yang belum dewasa 

pada dasarnya mengikuti orang tuanya khususnya sang ayah. Dengan kata lain, 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya digabungkan dengan penghasilan 

orang tuanya, baru dihitung pajaknya. 

 Kelompok kedua adalah wanita yang belum pernah menikah dan umurnya sudah 

18 tahun atau lebih. Pemenuhan kewajiban pajak bagi kelompok ini pada 

prinsipnya harus diselesaikan dengan NPWP-nya sendiri. Wanita dengan status 

inilah tunduk pada aturan pajak secara umum. 

 Terkait kelompok kedua ini, hak dan kewajiban bagi wanita yang belum pernah 

menikah dan umurnya sudah 18 tahun atau lebih adalah sama dengan WP pria. 

Bila wanita tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan 

objek pajak, maka wanita tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna 

memperoleh NPWP. 

 Kelompok terakhir adalah wanita menikah atau yang sudah pernah menikah. 

Berbeda dari dua kelompok lainnya, perlakuan PPh terhadap kelompok ketiga ini 

sangatlah variatif dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi wanita yang 

bersangkutan, khususnya bila dikaitkan dengan ada tidaknya perjanjian 

pemisahan harta dan penghasilan serta ada tidaknya penceraian antara suami istri. 

 Maka secara langsung kedua responden tersebut dapat memiliki NPWP secara 

mandiri karena menghendaki sendiri untuk memperoleh NPWP tersebut agar dapat 
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melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Walaupun dalam Surat Edaran 

diatas terdapat peralihan NPWP bagi wanita kawin bekerja, tetapi karena dalam UU 

PPh dapat dilaksanakan, sehingga perolehan dan pemilikan NPWP bagi wanita 

kawin bekerja dapat diperoleh secara mandiri. Karena apabila tidak memiliki akan 

mempengaruhi pajaknya, yang dimana pajak dari gaji atau penghasilan yang 

diperolehnya akan lebih tinggi 20 % daripada tarif pajak yang diterapkan apabila 

memiliki NPWP.   

 Oleh karena itu, merujuk dari responden tersebut wanita kawin yang tidak hidup 

terpisah atau tidak pisah harta dapat memperoleh NPWP yang berbeda dengan 

NPWP suaminya perihal hal ini juga dapat diartikan dalam tetap ada penggabungan 

penghitungan pajak terutang. Memperoleh NPWP secara terpisah hanya dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Kepemilikan NPWP wanita 

kawin dapat dibedakan, yakni : 

1.Wanita Kawin yang NPWP ikut Suami 

 Pelaporan pajaknya tidak digabung dengan suami, dalam hal ini penghasilan isteri 

didasarkan dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh 

pemberi kerja. 

2.Wanita Kawin Memiliki NPWP sendiri sesuai dengan UU KUP. 

 Pelaporannya digabung dengan penghasilan suami untuk menghitung pajak 

penghasilan terutang dan melaporkan sendiri perhitungan pajak terutangnya. 

Tetapi hak dari wanita kawin tidak hidup terpisah untuk memperoleh NPWP 

sendiri hanya sebatas untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. 

3.Wanita Kawin Hidup Terpisah 
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 Pelaporannya tidak digabung dengan sang suami dan dilaporkan secara sendiri-

sendiri. 

4.Wanita Kawin Pisah Harta 

 Pelaporan pajak digabung dengan suami untuk menghitung pajak penghasilan 

terutang, hal ini dikarenakan pajak tetap di suami hanya sebatas pisah harta. 
4
  

 Pembagian kelompok ini hampir sama dengan pembagian kelompok diatas 

sebelumnya, dimana kedua pembagian ini masing-masing untuk memperjelas 

pengenaan Pajak Penghasilan bagi seorang wanita. Yang pertama membagi dalam 

pengenaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya yang sistem pelaporannya 

pajaknya terpisah dari suami ataupun dapat digabungkan tetapi yang menjadi terpisah 

adalah hanya terbatas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Sedangkan, pembagian yang kedua ini mendasarkan pada pembagian  dari pengenaan 

dari Pajak Penghasilan bagi wanita yang belum pernah kawin dan wanita yang belum 

dewasa. Tetapi terdapat juga salah satu kelompok bagi wanita menikah atau yang 

sudah pernah menikah, perlakuan Pajak Penghasilannya akan disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi wanita yang bersangkutan. 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa Undang – Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih bias gender. Hal ini dikarenakan 

wanita kawin belum dapat membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara 

pribadi. Penulis mengkaji hal ini dari sudut pandang Teori Hukum Feminis Liberal, 

dalam teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki otonomi, termasuk 

perempuan. Aliran ini menekankan pada adanya kesetaraan antara perempuan dan 
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laki-laki.
5
 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.
6
 Keterkaitan dengan permasalahan 

tersebut di atas, bahwa dalam kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) wanita kawin tidak dapat melaksanakan kewajiban memiliki NPWP secara 

pribadi, dikarenakan telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 

SE – 06/PJ.9.4/1991 Tentang Peralihan NPWP Wanita Kawin, dimana dalam Surat 

Edaran tersebut merupakan dasar pelaksanaan peralihan NPWP bagi wanita kawin. 

Dengan adanya penggabungan harta dan penghasilan maka yang dapat memiliki 

NPWP adalah suami. Oleh karena itu, perlu adanya kesetaraan kewajiban memiliki 

NPWP bagi wanita kawin secara mandiri tanpa perlu menggunakan NPWP sang 

suami. 

 Secara riil, pada kewajiban memiliki NPWP wanita kawin berdasarkan Undang – 

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan baik yang pertama kali di buat 

sampai dengan Perubahan Ketiganya menegaskan bahwa wanita kawin tidak dapat 

memiliki NPWP secara pribadi, karena adanya penyatuan penghasilan dan harta 

dengan sang suami. Dalam hal ini, suami merupakan kepala keluarga maka ada 

persatuan harta kekayaan masing – masing. Maka suami yang wajib memiliki NPWP, 

sedangkan isteri dapat menggunakan NPWP suami. Tetapi dalam kewajiban memiliki 

NPWP wanita kawin dibatasi dengan apabila terdapat pajak secara terpisah karena 

hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis 
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berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, maka wanita kawin tersebut 

dapat melaksanakan kewajiban memiliki NPWP secara pribadi.  

 Merujuk dari penelitian kasus yang dijabarkan di Bab III, maka hal mengenai 

pemilikan NPWP bagi wanita kawin bekerja yang terdapat dalam Peraturan 

Perpajakan dengan fakta yang terjadi di masyarakat beda. Perbedaan ini juga merujuk 

pada sistem pengenaan pajak berdasarkan UU KUP menempatkan keluarga sebagai 

satu kesatuan ekonomis, dimana penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota 

keluarga digabung menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak. Sehingga berdasarkan 

penggabungan penghasilan atau kerugian menjadi satu maka pajak akan diberlakukan 

dengan menggunakan pajak dari kepala keluarga dalam keluarga tersebut, yakni 

suami. Maka dalam perolehan pemilikan NPWP bagi wanita kawin bekerja belum 

dapat memiliki NPWP secara mandiri. 

 Perbedaan antara perolehan dan pemilikan NPWP bagi wanita kawin bekerja 

berdasarkan Peraturan Perpajakan dengan penelitian kasus yang dijabarkan dalam 

Bab III penulis jabarkan sebagai berikut : 

1.     Dapat dilihat pada penjelasan Pasal 2 UU KUP beserta perubahannya, dimana 

dalam penjelasan pasal tersebut kewajiban setiap Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan kewajiban ini berlaku pula bagi 

wanita kawin bekerja yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah 

berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan 

perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Sedangkan dalam penelitian kasus 

yang dilaksanakan penulis, pada Responden 4 dan Responden 5 ketika akan 

memperoleh secara mandiri belum dapat dilaksanakan dikarenakan harus 

melampirkan NPWP milik suami. 
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Kedua responden tersebut menghendaki memiliki NPWP secara mandiri agar 

dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Tetapi dalam 

Peraturan perpajakan, terutama Undang- Undang Ketentuan Umum dan  Tata 

Cara Perpajakan belum mengatur hal tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu 

perbedaan yang terjadi antara Peraturan Perpajakan dengan fakta yang ada. 

 Sedangkan dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan telah mengatur 

bahwa wanita kawin dapat memiliki NPWP secara mandiri dengan dikenai pajak 

terpisah apabila menghendaki secara pribadi  untuk memilih menjalankan hak dan 

kewajiban perpajakannya sendiri.  Karena kedua responden yang menghendaki 

memiliki NPWP sendiri belum memperoleh NPWP maka akan dikenai 

pemungutan dan pemotongan pajak lebih tinggi 20 % daripada tarif yang 

diterapkan bagi yang telah memiliki NPWP.   

2. Pemberian NPWP secara Jabatan 

 Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk 

mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini 

dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila telah memenuhi syarat 

untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak.
7
 

 Dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabat harus memperhatikan saat 

terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang 
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bersangkutan. Sealnjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari 

pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan perpajakan. 

 Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak 

maupun pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan 

diri dan hak untuk memperoleh NPWP dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak. 

Fakta yang terjadi dalam Responden 1 dan 2 ialah bahwa perolehan dan 

pemilikan NPWP dapat diberikan secara jabatan. Pemberian ini didasarkan dari 

status kedua responden tersebut merupakan karyawan baik Karyawan Swasta 

maupun Pegawai Negeri. Dimana pemberian NPWP secara jabatan diberikan 

berdasarkan gaji atau penghasilan dari karyawan tersebut dan kedua responden 

tersebut tidak perlu direpotkan dengan melampirkan NPWP milik suami karena 

telah difasilitasi oleh instansi tempat bekerja. 

 

 Hal ini juga ditambahkan oleh Responden 3, dimana Respoden tersebut 

merupakan pihak yang memfasilitasi bagi seluruh karyawan salah satu Perguruan 

Tinggi untuk memperoleh NPWP. Menurut Respoden tersebut bahwa setiap 

Wajik Pajak yang diwajibkan diharuskan mendaftar dan memperoleh NPWP 

yang didasarkan oleh gaji atau penghasilan dari karyawan tersebut. 

 

 Dan dengan adanya penjelasan lebih rinci terhadap perolehan dan pemilikan NPWP 

bagi wanita kawin bekerja, maka hal tersebut dapat semakin mempermudah bagi 
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wanita kawin yang ingin memperoleh dan memiliki NPWP agar dapat melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. 

B. Terhadap Manfaat dan Keuntungan Yang Dapat Diperoleh Bagi Wanita Kawin 

Bekerja Dalam Memiliki NPWP 

Manfaat dan keuntungan bagi Wajib Pajak dalam memiliki NPWP sangat banyak 

karena didalam manfaat dan keuntungan tersebut hak dan kewajiban setiap Wajib Pajak 

dapat terakomodasi dengan baik terutama bagi wanita kawin bekerja. 

Yang menjadi dasar pemilikan NPWP bagi wanita kawin yang dilaksanakan secara 

mandiri dapat dilakukan berdasarkan keinginan wanita kawin tersebut. Hal tersebut 

diperjelas didalam UU PPh  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. Penghasilan seorang wanita 

digabungkan dengan penghasilan suami. Dikenai pajak terpisah apabila berdasarkan ayat 

(2), yakni : 

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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Dalam Pasal 8 ayat (2) Bagian (C) wanita kawin dapat memiliki NPWP secara mandiri 

karena dikehendaki secara sendiri, agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi wanita kawin, karena bila 

memiliki NPWP secara mandiri banyak mendapat manfaat dan keuntungan yang bisa 

diperolehnya, tanpa harus dengan bergabung NPWP sang suami. 

Berdasar penjelasan diatas, dalam hal memiliki NPWP terutama bagi wanita kawin yang 

memperoleh NPWP sendiri terdapat manfaat yang diperoleh merujuk dari fungsi NPWP
8
 

itu sendiri, yakni : 

a. Memiliki identitas Wajib Pajak atau Tanda Pengenal Diri 

Dengan memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak memiliki identitas ketika akan 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  

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

Tahunan.
  
 

Selain manfaat di atas, terdapat pula keuntungan dalam memiliki NPWP yang dapat 

diperoleh setiap Wajib Pajak, yakni : 

1. Dapat menghitung ulang besaran pajak yang disetorkan atau dibayarkan. Apabila 

terdapat kelebihan tarif pajak dapat mengajukan tuntutan pembayaran kembali selisih 

pajak tersebut. 

2. Dapat terhindar dari pemotongan dan pemungutan pajak yang lebih besar dari yang 

tidak memiliki NPWP. 

3. Bebas fiskal apabila akan melakukan perjalanan ke luar negeri. 

4. Bisa mengajukan keberatan, banding, pengurangan sanksi pembatalan ketetapan saat 

terjadi kesalahan dalam penetapan besaran pajak yang harus dibayar. 

5. Bisa bebas melakukan transaksi karena ada beberapa transaksi yang memerlukan 

kepemilikan NPWP seperti pengajuan kredit atau penjualan tanah dan bangunan. 

6. Berhak mendapat pelayanan sepenuhnya dari petugas pajak, terutama berkaitan 

dengan pajaknya.
9
 

Manfaat dan keuntungan yang lain ialah dalam melakukan usaha yang berhubungan 

dengan pihak lain, misalkan kita memiliki usaha di bidang konstruksi maupun jasa lain 

ketika akan mencari proyek pada pihak ketiga biasanya pihak ketiga akan memberikan 

pekerjaan kepada badan usaha yang sudah mempunyai NPWP.  Selain itu, dalam hal 

pengurusan izin misal dalam izin pemasangan reklame, izin produksi makanan dan obat, 
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izin usaha perdagangan, atau dalam mengikuti suatu tender, maka NPWP ini menjadi 

syarat mutlak yang harus dimiliki. 
10

  

Selain itu, terdapat manfaat dan keuntungan memiliki NPWP bagi Wajib Pajak yang 

berstatus karyawan yaitu terhindar dari pemotongan dan pemungutan tariff pajak yang 

lebit tinggi 20 % dari yang belum memiliki NPWP. Karena apabila karyawan tersebut 

belum memiliki NPWP maka akan dikenakan pemotongan dan pemungutan pajak yang 

tinggi.
11

 

Hal yang menjadi utama bagi wanita kawin bekerja dalam memperoleh keuntungan 

dan manfaat dalam memiliki NPWP ialah bila wanita tersebut merupakan wanita kawin 

bekerja yang memperkerjakan orang lain. Ia dapat menjadi pihak yang melakukan 

pemungutan dan pemotongan pajak bagi pihak yang bekerja kepadanya. Dimana 

pemotongan dan pemungutan pajaknya didasarkan pada penghasilan atau gaji yang 

diperoleh. 

Manfaat dan keuntungan inilah yang dapat dijadikan dasar bila wanita kawin ingin 

memiliki NPWP secara mandiri. Karena wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya pembedaan yang terjadi. Dan menjadi 

nilai plus bagi wanita kawin yang memiliki NPWP secara mandiri ada manfaat dan 

keuntungan yang secara jelas tertulis. 
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