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ABSTRAK

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal
dari batuan di bawah permukaan tanah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak air tanah adalah
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang
terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari batuan di bawah
permukaan tanah. Cara pengambilan air tanah yang paling sederhana adalah
dengan membuat sumur gali dengan kedalaman lebih rendah dari posisi
permukaan air tanah. Jumlah air yang bisa diambil dari sumur gali biasnya
terbatas dan yang diambil adalah air bawah tanah dangkal. Untuk pengambilan air
tanah dalam jumlah yang lebih besar, misalnya untuk daerah industri, cara yang
banya dipakai adalah dengan membuat sumur dalam yang pada umumnya terbuat
dari pipa, dan air yang diambil adalah air tanah dalam. Pemungutan pajak tidak
dapat diborongkan, yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan kerjasama kepada pihak ketiga ini
adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan
penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Penetapan Pajak untuk setiap wajib pajak
yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri pajak air tanah yang terutang dengan
menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (yang selanjutnya disebut dengan
STPD). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak air tanah
merupakan sistem selfassesment. Maksud dari selfassesment adalah wajib pajak
diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan ini petugas
Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi
pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak. Walaupun demikian,
pada beberapa daerah penetapan pajaknya tidak sepenuhnya diserahkan kepada
wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Terhadap wajib pajak yang
pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan
dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (yang selanjutnya disebut
dengan SKPD).
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