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PAJAK
1. Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau

negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber

dana yang berasal dad dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk

membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Membahas tentang pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan

batasan tentang pengertian pajak tersebut, diantaranya pengertian pajak yang

dikemukakan oleh P.J.A. Adriani bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut ketentuan-ketentuan dengan tidak mendapat
prestasi-kembali, yang langsung dapai ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintah, (Brotodihanjo, 1992 : 2)

Sedangkan Definisi Deutsche Reichs Ahgahen Ordnung (RAO-1919), yang

artinya benbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak
ada komraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara),
untuk memperoleh pendapalan, dimana terjadi suatu Tatbestand (sasaran
perpajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan ulang pajak.
(Brotodiharjo, 1998:3)

Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,

dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah

sebagai berikut:

Pajak adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan uniuk membayar pengeluaran
umum. (Brotodiharjo, 1990: 5)
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Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgetair, yaitu mengatur

(regulerend).

2. Fungsi Pajak
Pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara memiliki

dua fungsi yaitu;

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara) sebagai penenmaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenkaan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %, untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasaran dunia. (Mardiasmo, 2000:2).


