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PENDAHULUAN 

Pemban�:unan di negara odalah ke�:.'iatan yang berlangsung terus menerus dan 

berkcsinambungan dengnn tujuan untuk meningkatkan keseJahtcroan rakyat secnra 

adil dan merata baik matcml maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikannya 

terutama perlu mcmpcrhatikan masalah pembtayaan pcmbangunan yang 

memerlukan dana yang cukup besar. Pemerintah Lelah banyak berupaya 

meningkalkan pendapatun dari berbagai sektor, salah satunya bcrupa pajak. Bagi 

negara pajak adalah salah saru sumber penerimaan penting yang akan digunakan 

untuk membtaya. pengeluaran ncgara baik pengeluaran rutin :nou pcngeluaran 

pembangunan. Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan nasional 

schingga diharapkan udak tergantung lagJ pada pmJaman ataupun bantuan luar 

negcri, oleh karena itu sctiap tahun pencrimaan negara dari sektor pajak 

diupayakan terus meningkat agar pcnyelenggaraan pembangunan dapat beljalan 

secara berkcsinambungnn. 

Bagi wajib pajak pcmbayaran pajak bukan semata-mata iuran yang bersifat 

sukarela, tetapi mcrupakan kcwajiban yang harus dipenuhi oleh seuap wajib pajak 

berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Namun. pajak bagi wajib pajak baik 

ttu perorangan maupun badan d1anggap sebagai beban. WaJtb pajak cenderung 

untuk menghindari pajak dan berusaha unruk mengatur sedemikian rupa sehtngga 

pajak yang harus dibayarkan bisa seminimal mungkin. Berhnaan dcngan masalah 
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perpajakan maka wajtb pajak alan membuat suatu strategi untuk mengurangi atau 

meminimalkan pembayaran pajak tanpa harus melanggar Undang-undang 

Perpajakan yang berlaku. 

Pajak dianggap sebagai pengurang kcmampuan ekonomis mcmbuat banyak 

perusahaan berusaha untuk mcminimalisasi beban pajak. yang dilakukan dcngan 

pcnggelapan pajak (lax e1mlon) dan perencanaan pajak (lax planning). 

Pcnggelapan pajak merupakan pcngurangan pajak yang dllakukan olch wajib 

pajak secara ilegal dengan cara melanggar ketentuan atau pcraturan perpajakan. 

Sedangkan pereneanaan pajak adalah usaha pengurangan atau pcnghematan pajak 

sccara legal lanpa harus melanggar peraturan perpajakan untuk mcngefisiensikan 

pcmbayaran jumlah pajak yang tcrutang. 

Umumnya perencanaan pajak mcrujuk kepada proses rekayasa usaha dan 

transaksi wajib pajak supaya utnng pajak berada dalam jumlah yang minimal 

tetapi masih dalam bingkai peraturan perpaJakan. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Hakim Learned Hand (dalam Zain, 2008:44) sebagai berikut · 

Berulang-ulang kali pengadilan mcnyatakan bahwa tidak ada suatu ancaman 
hukuman apapun dapat dibcrlakukan terhadap barang siapa yang mengatur 
pengenaan pajaknya seminimul mungkin. Setiap orang, apakah orang itu orang 
miskin atau orang kaya sckalipun akan berbuat demikian, karcna tidak seoran&rpun 
berkewajiban memenulu kewajiban pcrpajakannya melebihi apa yng ditentukan 
oleh perundang-undangan perpajakan. pajak adalah pungutan yang didasarkan 
pada pelaksanaan perundung-undangan perpajakan seeara benar dan bukan 
merupakan kontribusi yang sifntnya sukarela 

Dengan asums1 bahwa wajib pajak akan melaporkan seluruh penghasilannya 

secara jujur, maka wajarlah npabila wajib pajak mengklaim semua pengurangan-

pen&rurangan dan krcdit paJak yang menjadi haknya. Dengnn perkataan lain, 
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