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HAL-HAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DI BIDANG PERPAJAKAN
1. Mendapatkan penghasilan tetapi tidak dilaporkan di 
SPT Tahunan;
2. Mendapatkan warisan dari orang tua dan warisan
tersebut belum pernah dilaporkan di SPT Tahunan
pewaris; 
3. Mendapatkan hibah, pemberian, gratifikasi, remunerasi, 
honorarium, uang kopi, uang dengar, uang jasa tapi tidak
dilaporkan di SPT Tahunan; 



HAL-HAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DI BIDANG PERPAJAKAN
4. Mendapatkan hadiah atau harta karun 
tetapi tidak dilaporkan di SPT Tahunan; 
5. Melaporkan harta di SPT Tahunan tetapi
penghasilan yang dilaporkan tidak cukup
mendapatkan harta tersebut (bisa
kumulatif); 
6. Tidak melaporkan harta padahal secara
substandi sudah dimiliki;



HAL-HAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DI BIDANG PERPAJAKAN
7. Melaporkan hutang di SPT Tahunan
walaupun sebenarnya hutang tersebut
tidak ada atau dilaporkan lebih besar dari
yang sebenarnya atau justru tidak
melaporkan padahal memiliki hutang; 
8. Tidak melaporkan adanya piutang dari
orang lain; 
9. Tidak melaporkan persediaan yang 
sebenarnya dengan tujuan penghindaran
pajak; 



HAL-HAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DI BIDANG PERPAJAKAN
10. Secara formal mencatatkan saham
perseroan tanpa ada setoran tapi tidak
mengakui sebagai penghasilan di SPT 
Tahunan; 
11. Membeli properti atau memiliki
simpanan uang di luar negeri tapi tidak
dilaporkan di SPT Tahunan; 
12. Memiliki usaha tetapi tidak memiliki
NPWP, apalagi lapor SPT Tahunan; 



HAL-HAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DI BIDANG PERPAJAKAN
13. Mendirikan perusahaan atau memiliki
usaha di luar negeri tetapi tidak pernah
dilaporkan di SPT Tahunan; 
14. Melaporkan SPT Tahunan dengan
menggelumbungkan biaya yang lebih
besar agar penghasilan neto menjadi lebih
kecil; 
15. Membukukan biaya-biaya yang 
seharusnya tidak boleh dikurangkan dalam
penghitungan pajak penghasilan tetapi
tetap diperhitungkan; 



HAL-HAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DI BIDANG PERPAJAKAN
16. Tidak memungut atau memotong pajak orang lain 
padahal menurut peraturan perpajakan wajib dipungut atau
dipotong baik sengaja maupun tidak sengaja; 
17. Memungut atau memotong pajak orang lain (rekan
bisnis atau karyawan) tetapi tidak disetorkan ke Negara 
atau kurang disetorkan ke Negara; 



BAGAIMANA DENGAN SEMUA HAL TERSEBUT NANTINYA?

SEMUA PERBUATAN-PERBUATAN TERSEBUT AKAN DIAMPUNI



KRITIK-KRITIK DAN DUKUNGAN TERHADAP PEMERINTAH :

"Kebijakan itu sekaligus akan mengusik rasa keadilan masyarakat yang selalu membayar pajak lantaran 
pemerintah mengampuni orang-orang yang tak membayar pajak karena hartanya disimpan di luar 
negeri" (Foto: Nabilla Tashandra)



KRITIK-KRITIK DAN DUKUNGAN TERHADAP PEMERINTAH :

Tax amnesty berlaku untuk setiap orang. Semua berhak ikut pengampunan pajak. Tidak ada diskriminasi 
dalam konteks itu" (Foto: dok. DJKN Kemenkeu)
Hadiyanto, Sekjen Kemenkeu



KRITIK-KRITIK DAN DUKUNGAN TERHADAP PEMERINTAH :

"Tidak ada kepastian hukum. Seseorang yang telah mengikuti tax amnesty, belum tentu bisa menghindari 
jerat UU Tindak Pidana Pencucian Uang" (Foto: dok. Pribadi)
Parwito, Pengamat Perpajakan



KRITIK-KRITIK DAN DUKUNGAN TERHADAP PEMERINTAH :

"Anggota Polri dilarang mengotak-atik data yang disampaikan oleh wajib pajak dalam skema tax 
amnesty kecuali kasus terorisme, human traficking, dan narkotika" (Foto: Dhoni Setiawan)
Tito Karnavian, Kapolri



SETELAH DIBAWA KE INDONESIA, KE MANA HARTA BISA DISIMPAN?
Bank Persepsi yang ditunjuk untuk menampung dana repatriasi tax amnesty:1. PT Bank Central Asia Tbk2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk3. PT Bank Mandiri Tbk4. PT Bank Negara Indonesia Tbk5. PT Bank Danamon Indonesia Tbk6. PT Bank Permata Tbk7. PT Bank Maybank Indonesia Tbk8. PT Bank PAN Indonesia Tbk9. Bank CIMB Niaga10. Bank UOB Indonesia11. Citibank, NA12. Bank DBS Indonesia13. Standard Chartered Bank14. Deutsche Bank AG15. PT Bank Mega Tbk16. BPD Jawa Barat dan Banten17. PT Bank Bukopin Tbk18. Bank Syariah Mandiri



SETELAH DIBAWA KE INDONESIA, KE MANA HARTA BISA DISIMPAN?
Manajer Investasi yang layak mengelola dana repatriasi tax amnesty:1. Schroder Investment Management Indonesia2. Eastpring Investments Indonesia3. Manulife Aset Manjemen Indonesia4. Bahana TCW Investment Management5. Mandiri Management Investasi6. BNP Paribas Investment Partners7. Batavia Prosperindo Aset Manajemen8. Danareksa Investment Management9. BNI Asset Management10. Panin Asset Management11. Ashmore Asset Management Indonesia12. Sinarmas Asset Management13. Trimegah Asset Management14. Syailendra Capital15. PNM Investment Management16. Ciptadana Asset Management17. Bowsprit Asset Management18. Indosurya Asset Management



SETELAH DIBAWA KE INDONESIA, KE MANA HARTA BISA DISIMPAN?
Perusahaan efek yang layak mengelola dana repatriasi tax amnesty:1. PT Sinarmas Sekuritas2. PT Panin Sekuritas Tbk3. PT CLSA Indonesia4. PT Mandiri Sekuritas5. PT CIMB Securities Indonesia6. PT TrimegaSecurities Tbk7. PT RHB Securities Indonesia8. PT Daewoo Securities Indonesia9. PT Bahana Securities10. PT Indo Premier Securities11. PT UOB Kay Hian Securities12. PT BNI Securities13. PT Sucorinvest Central Gani14. PT Danpac Sekuritas15. PT Panca Global Securities Tbk16. PT MNC Securities17. PT Pacific Capital18. PT Mega Capital Indonesia19. PT Pratama Capital Indonesia.



TEMPAT MENYIMPAN
HARTA DI LUAR NEGERI
MAKIN MENYEMPIT

Ruang gerak para pemilik harta yang menyembunyikan asetnya di luar negeri bakal tak leluasa. Hal ini seiring dengan ditekennya perjanjian pertukaran informasi perpajakan di antara negara-negara anggota OECD yang mulai efektif mulai 2017 dan 2018.Dengan perjanjian ini, setiap negara bisa mengintip informasi warga negaranya yang menyimpan dana negara lain. Dengan catatan, bahwa negara tersebut telah ikut menandatangani perjanjian. Karena itu, kebijakan tax amnesty dinilai tepat bagi WNI untuk segera melakukan “pengakuan dosa” (declare) sebelum perjanjian tersebut dimulai.Jika nantinya seseorang ketahuan menyembunyikan harta yang tidak dipajaki setelah program pengampunan pajak selesai dilaksanakan, sanksinya akan jauh lebih keras. Ada sekitar 81 negara yang menandatangani perjanjian pertukaran informasi perpajakan per 28 Juni 2016 silam.



KAPAN TAX AMNESTY
PERNAH DIJALANKAN
PEMERINTAH INDONESIA?

Dengan tax amnesty, “dosa-dosa” WNI yang melakukan penghindaran pajak (taxavoidance), akan diampuni.Hajatan pengampunan pajak ini sebenarnya bukanlah yang kali pertamadijalankan oleh pemerintah. Sebelumnya, kebijakan serupa juga telahdilaksanakan.
1964

Kebijakan tax amnesty dilaksanakan pemerintahan Soekarno untuk
mencari dana guna menutupi dana revolusi. Namun langkah ini gagal
karena pada 1965 terjadi G30S.



KAPAN TAX AMNESTY
PERNAH DIJALANKAN
PEMERINTAH INDONESIA?

1984
Kebijakan tax amnesty dilakukan oleh pemerintahan
Soeharto. Dalam program ini,tax amnesty dilaksanakan
melalui perubahan, yakni dari penilaian pajak oleh otoritas
perpajakan (official assessment) menjadi penilaian oleh wajib
pajak sendiri(self assessment).



KAPAN TAX AMNESTY
PERNAH DIJALANKAN
PEMERINTAH INDONESIA?

2008
Pada tahun ini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan
program sunset policy, atau bisa disebut sebagai tax amnesty skala kecil.
Melalui program ini, pemerintah ingin menghapus sanksi administrasi para 
wajib pajak, yaitu mereka yang melakukan kesalahan dalam pengisian
Surat Pemberitahuan (SPT) maupun yang kurang bayar. Pada program 
ini, pemerintah mampu mengumpulkan dana Rp 7,46 triliun.



MENGAPA DANA ORANG INDONESIA DITEMPATKAN/KABUR KE LUAR NEGERI?

Keamanan.
Salah satu yang paling diingat adalah
kerusuhan tahun 1998. Kala itu, banyak
pebisnis yang menjadi sasaran kerusuhan
dan penjarahan. Untuk mengamankan
hartanya, para pelaku bisnis memilih
menyimpan di luar negeri.



MENGAPA DANA ORANG INDONESIA DITEMPATKAN/KABUR KE LUAR NEGERI?

.
Hukum.
Sebagaimana diketahui, Indonesia
hingga saat ini masih menghadapi
persoalan korupsi. Mengutip data
Transparency International, Indeks
Persepsi Indonesia berada di peringkat
ke-88 dari 167. Artinya, praktik korupsi
masih marak. Uang haram dari hasil
korupsi lantas diamankan ke luar negeri
untuk menghindari jeratan hukum.



MENGAPA DANA ORANG INDONESIA DITEMPATKAN/KABUR KE LUAR NEGERI?

. Bisnis.
Menyimpan harta di luar negeri, 
utamanya di negara-negara suaka pajak, 
memungkinkan si pemilik hanya 
membayar sedikit pajak, jika 
dibandingkan tetap menyimpannya di 
Indonesia.
Tak hanya itu, uang tersebut selanjutnya 
bisa diputar melalui berbagai instrumen 
investasi yang tak tersedia di Indonesia.



http://bisnis.liputan6.com/read/2566626/soal-pajak-sri-mulyani-janji-tak-akan-menakut-nakuti-pengusaha
• "Ini (tax amnesty) carayang baik bagi DitjenPajak bisa menjalankanfungsi untukmengumpulkanpenerimaan pajak tanpamelalui intimidasi, kekerasan, menakut-nakuti dunia bisnis. Inilahjanji kami. Dan kalausudah ada Pak Jokowipasti jaminan cespleng," kata Sri Mulyani.

• "Tapi di sisi lain semuapemeriksaan disetop jikaWP ikut tax amnesty. Bagiaparat pajak sebenarnyaberat karena mereka suruhmenyetor penerimaanpajak yang ditargetkan Rp1.320 triliun, bukan cumaRp 165 triliun," ujar dia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).



http://bisnis.liputan6.com/read/2475846/tax-amnesty-jadi-cara-ampuh-tarik-uang-orang-ri-di-luar-negeri
• Bambang menyatakan, selama ini banyak wajib pajakyang enggan menyimpan uang di Indonesia lantaranterlibat masalah soal pajak. Namun demikian, denganadanya tax amnesty nantinya, para wajib pajak tersebuttidak anti membawa uangnya ke Indonesia.

"Itu akan dijadikan pintu masuk agar mereka maumembawa uangnya kembali ke Indonesia. Kita akan fokusdi tax amnesty dulu, setelah itu baru penegakan hukum" kata dia.



http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/01/174928326/sri.mulyani.pengusaha.yang.hindari.pajak.memang.ahli.tetapi.menkeu-nya.juga.cukup.ahli.?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd
• "Pengusaha yang ahli menghindarkan pajak itu memang ahli betul. Namun, Menkeu-nya juga sudah cukup ahli," kata Sri Mulyani di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).
• Saat ini, kata dia, sejumlah negara di dunia sudah sepakat akan menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data otomatis rekening perbankan pada 2018 nanti.
• Bahkan, kata Menkeu, negara-negara G-20 tidak akan membiarkan para pengusaha berbuat curang dalam hal perpajakan.
• "Kalau selama ini Bapak Ibu tenang-tenang saja dengan uangnya yang ada di mana-mana, sekarang agak hati-hati karena kita sudah berlakukan AEoI. Jadi kami tidak perlu meminta, sekarang info itu datang (sendiri)," kata perempuan yang kerap di sapa Ani itu.



http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/01/171709126/sri.mulyani.stop.semua.proses.pemeriksaan.pidana.pajak.demi.tax.amnesty.?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd
• "Untuk menciptakan kesuksesan tax amnesty, kami stop semua pemeriksaan," kata Sri Mulyani saat melakukan sosialisasi amnesti pajak di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).
• Selama ini, ada pandangan bahwa data pemeriksaan pidana pajak kerap dijadikan instrumen untuk menakuti para wajib pajak.
• Kemenkeu, kata Sri, akan berusaha agar para aparat pajak tidak mengancam-ancam wajib pajak dengan data pemeriksaan tersebut.
• Menkeu menuturkan sudah mengumpulkan para kepala kantor wilayah perpajakan di seluruh Indonesia untuk menghentikan semua pemeriksaan pidana perpajakan.
• Keputusan itu bukan tanpa kritik. Sri Mulyani mengungkapkan, para aparat pajak merasa berat menjalankan keputusan itu.
• "Namun, ini cara yang baik bagi Kemenkeu untuk bisa menjalankan fungsi mengumpulkan uang negara melalui perpajakan tanpa intimidasi atau menakuti dunia bisnis," kata perempuan berusia 53 tahun itu.




