
 

 

 



 

 

Jawaban Mojakoe UTS Pajak 2 

SOAL 1 

a. PT Maju Terus akan dikenakan pajak untuk penghasilan mulai tahun 2015 karena PT 

Maju Jaya telah memiliki kewajiban subjektif dan objektif  

Dasar Hukum: UU KUP pasal 2 ayat 4a 

b. Ada, PT Maju Terus akan diterbitkan SKPKB yang berisi pokok pajak dan sanksi bunga 

sebesar 2% per bulan untuk pajak kurang bayar masing-masing tahun, paling lama 

untuk 24 bulan. Dasar Hukum: UU KUP pasal 13 ayat 1 dan 2 

c. Bapak Ken perlu mengajukan NPWP di kedua cabangnya juga. Dasar Hukum: UU 

KUP pasal 2 ayat 1  

d. Tidak benar, karena badan diwajibkan untuk melakukan pembukuan walaupun 

peredaran brutonya di bawah Rp4,8 miliar. Dasar Hukum: UU KUP pasal 28 ayat 1. 

WP yang disebutkan di ayat 1 wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang boleh tidak 

melakukan pembukuan tetapi wajib pencatatan adalah WPOP yang melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menggunakan NPPN dan WPOP yang 

tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

Dasar Hukum: UU KUP pasal 28 ayat 2 

e. Ada, SKPKB. Dasar Hukum: UU KUP pasal 13 ayat 1d 

Sanksi kenaikan sesuai dengan pasal 13 ayat 3 (poin a, b, dan c, tergantung pada jenis 

pajaknya) 

Dasar Hukum: UU KUP pasal 13 ayat 3  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOAL 2 

a. Seharusnya PT. Tak Gentar melaporkan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 

2016 pada bulan April 2017. Perpanjangan paling lama adalah 2 bulan, sehingga 

pelaporan terakhir pada Juni 2017. Dasar hukum : Pasal 2 ayat 2 PER-21/PJ/2009 

b. Niel, Direktur PT. Tak Gentar yang seharusnya menandatangani SPT Tahunan PPh 

Badan PT. Tak Gentar tahun 2017. Selain itu, Lukman sebagai pemilik sekaligus 

Direktur pada PT. Tak Gentar dan Komisaris pada PT. Sejahtera pun juga bisa 

menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT. Tak Gentar tahun 2017. Dasar hukum : 

KUP 4(2) dan 4(3). 

c. Jika mengambil perpanjangan, yang harus dilampirkan pada saat pelaporan SPT 

Tahunan PPh Badan PT. Tak Gentar tahun 2016 adalah penghitungan sementara pajak 

yg terutang dan dilampiri laporan keuangan sementara yang terdiri dari neraca dan laba 

rugi serta keterangan lain untuk menghitung besarnya PKP, serta melampirkan bukti 

pelunasan atas kekurangan penyetoran pajak yg terutang 

d. Batas waktu terakhir PT. Tak Gentar harus membayar pajak kurang bayar atas SPT 

Tahunan PPh Badan tahun 2016 tetap bulan April 2017 walaupun batas pelaporan 

sudah diperpanjang hingga Juni 2017. Akhir Juni 2016 untuk pembayaran kekurangan 

dari perhitungan sementara. 

e. Sanksi administratif berupa keterlambatan pelaporan untuk SPT Badan sebesar Rp 1 

juta tidak akan dikenai, tetapi sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar 2% 

per bulan tetap dikenakan. 

f. Jika PT. Tak Gentar tidak mengungkapkan ketidakbenarannya sendiri, sanksi yang 

dikenakan adalah sanksi bunga sebesar 2%, sebesar 2% x 600 juta x8 bulan (April-

Desember) = Rp 96 juta. Dasar hukum : Pasal 8 UU KUP 

g. Jika PT. Tak Gentar mengungkapkan ketidakbenarannya sendiri saat pemeriksan 

sedang berlangsung, sanksi yang dikenakan adalah kenaikan sebesar 50% sebesar Rp 

500 juta x x 50% = Rp 250.000.000. Dasar hukum : Pasal 8 UU KUP 

h. Jika PT. Tak Gentar mengungkapkan ketidakbenarannya sendiri saat pemeriksan telah 

selesai, sanksi apa yang dikenakan adalah sanksi bunga sebesar denda 150% dari 

jumlah pajak yang kurang bayar, yaitu sebesar 150% x 600 juta = Rp 900 juta. Dasar 

hukum : Pasal 8 UU KUP 

 

 

 



 

 

SOAL 3 

a. Dapat, karena PT. Sejahtera tidak membayar utang pajak dan Pejabat setempat sudah 

mengeluarkan Surat Teguran. Syarat penerbitan surat paksa diantaranya: 

- Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau 

surat lain yang sejenis; 

- terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau 

- Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan 

persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

b. Dapat diterbitkan Surat Penyitaan karena Surat Paksa sudah lewat batas waktunya yaitu 

2x24 dan Penanggung Pajak belum dilunasi dalam jangka waktu tersebut.  

c. Mobil, tanah dan bangunan, uang tunai dan peralatan dan perlengkapan kantor dapat 

disita. Sedangkan, seragam karyawan tidak boleh disita. Hal ini karena seragam 

karyawan dikecualikan dari penyitaan berdasarkan UU PPSP pasal 15 ayat (1).  

d. Jika terjadi pencegahan atau penyanderaan, maka wakil dari PT. Sejahtera (Direktur 

PT. Sejahtera) yaitu Finn yang akan dilakukan pencegahan atau penyanderaan. 

e. Dapat, atas Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Jangka waktu 

mengajukan gugatan yaitu 14 hari sejak Surat Paksa / Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOAL 4 

a. Paling lambat 3 bulan setelah SKPKB diterbitkan yaitu 25 Juni 2017. Dasar Hukum 

UU KUP pasal 25 ayat 3. Syarat Pengajuan keberatan terdapat di UU KUP pasal 25 

ayat 2 dan pasal 25 ayat 3a 

b. Diperkenankan, sebelum keberatan hanya membayar sesuai yang disetujui pada saat 

pembahasan akhir. Dasar Hukum: UU KUP pasal 25 ayat 3a 

Sebelum banding dilaksanakan, WP tidak perlu bayar karena tidak ada yang disetujui 

WP dari hasil banding. Dasar Hukum: UU KUP pasal 27 ayat 5a 

c. Pokok Pajak: 500.000.000 – 50.000.000 (yang telah dibayar) = Rp450.000.000 

Sanksi: 50% x 450.000.000 = Rp225.000.000 

(Dasar hukum UU KUP pasal 25 ayat 9) 

Batas paling lambat pembayaran pokok dan sanksi pajak adalah satu bulan setelah 

tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan yaitu pada tanggal 9 Januari 2018 

(Dasar Hukum: UU KUP pasal 25 ayat 7) 

d. Pokok Pajak: 250.000.000 – 50.000.000 = 200.000.000 

Sanksi: 100% x 200.000.000 = Rp200.000.000 

Batas paling lambat pembayaran pokok dan sanksi pajak adalah satu bulan setelah 

tanggal penerbitan Putusan Banding yaitu pada tanggal 13 Oktober 2018 

(Dasar Hukum: UU KUP pasal 27 ayat 5a) 

e. Pokok: 300.000.000 (yang sudah kita bayar) – 250.000.000 (hasil putusan banding) = 

Rp 50.000.000 

Imbalan: 16 bulan x 2% x 50.000.000 = Rp 16.000.000 

*16 bulan didapat dari jangka waktu pembayaran (20 mei 2017) sampai terbitnya 

putusan banding (10 September 2018). 

(Dasar Hukum: UU KUP pasal 27 A ayat 1) 

          

                

 

 


