
ABSTRAK 

PROSEDUR PENGAJUAN PENGAMPUNAN PAJAK TAHAP 1 DAN PELAKSANAAN 

KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PT HAN TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI KJA 

M. YUDHIKA ELRIFI, M.Sc.,Ak.,CA.) 

 

Laporan Tugas Akhir mengenai Pajak dilatarbelakangi oleh Pentingnya Pendapatan 

Negara dari penerimaan pajak, namun karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar 

pajak penerimaan pajak seringkali tidak pernah tercapai dari target yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah. Faktor tersebut yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan beberapa upaya 

diantaranya yaitu Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak menurut UU No 11 Tahun 2016 

adalah Penghapusan Pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi 

pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan  membayar uang tebusan sesuai 

dengan UU Pengampunan Pajak. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang Pengampunan 

Pajak ini dapat menigkatkan penerimaan negara dari uang tebusan yang dibayar oleh Wajib 

Pajak yang mengikuti program tersebut, dengan demikian realisasi penerimaan pajak dapat 

tercapai. Pemerintah memberikan beberapa manfaat jika mengikuti program Pengampunan Pajak 

yaitu Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, jaminan rahasia harta yang dilaporkan dan 

terhindar dari sanksi kenaikan 200%, melihat hal tersebut Wajib Pajak antusias untuk mengikuti 

Pengampunan Pajak. 

Kendalanya adalah ketika wajib pajak yang ingin mengikuti program mengenai pajak 

namun kurang paham dengan pelaksanaannya biasanya WP tersebut memperbantukannya 

kepada lembaga resmi seperti Kantor Konsultan. PT HAN menggunakan jasa KJA MYE untuk 

mengikuti program Pengampunan Pajak dan Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahun 

2016. Tujuan dari Laporan tugas akhir ini adalah untuk mendiskripsikan prosedur pengajuan 

pengampunan pajak  tahap I dan pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan PT HAN tahun 2016. 

Objek Penulisan ini lebih berfokus pada Prosedur Pengajuan Pengampunan Pajak Tahap 1 yang 

dilaksanakan mulai dari mengisi dan menyampaikan SPH setelah membayar Uang Tebusan dan 

Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan PT HAN Tahun 2016 (PPh Pasal 25, PPh Terutang  

PPh Psl 29) dengan data yang diperoleh dari hasil magang di KJA MYE. Penulis memberikan 

kesimpulan dan saran diakhir penulisan Tugas Akhir sebagai penilaian pelaksanaan yang 

dilakukan. 
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