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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pajak dan Fungsinya 

Konsep pajak adalah salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian 

bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali 

sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pajak digunakan untuk 

membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.  

Beberapa ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya 

pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam 

(Brotodihardjo R. Santoso, 1998). Menyebutkan bahwa :  

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan.”  

 

Pengertian pajak menurut Edwin R.A Slegman dalam buku Essay in 

Taxation menyatakan bahwa : 

 “Tax is compulsory contribution from the person to the 

government to defray the expenses incurred in the common interest of 

all, without reference to special benefit conferred”. 
13

 

 

Kemudian, pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan 

(budgetair) dan fungsi mengatur (reguler). Fungsi budgetair dimaksudkan 

bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi reguler 
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 Mulyo Agung, Perpajakan Indonesia, Teori dan Aplikasi, tahun 2007 
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dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial ekonomi. 

Pada awal mulanya pajak hanya merupakan pemberian sukarela 

kepada raja dan bukan merupakan paksaan dan kewajiban seperti pajak yang 

ada pada zaman sekarang. Pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman 

romawi, pada awal Republik Roma (509-27 SM sudah mulai dikenal 

beberapa jenis pungutan pajak, seperti censor, questor dan beberapa lainnya.  

Pada zaman Roma tidak disebut pajak seperti zaman sekarang tetapi 

disebut publican trubutum, dan pajak pada zaman tersebut merupakan pajak 

langsung atas kepala negara.  

Pada zaman kaisar terkenal Julius Caesar pajak dikenal dengan nama 

centesima rerum venalium, yaitu sejenis pajak penjualan yang besarnya 

sebesar 1% dari omset penjualan. Di daerah lain Italia dikenal dengan nama 

decumae, yaitu pungutan yang besarnya 10%. Sedangkan beberapa macam 

fungsi pemerintahan suatu negara antara lain yaitu :  

1. Melaksanakan penertiban (Law and Order) 

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

3. Pertahanan. 

4. Menegakkan keadilan.  

Sumber penghasilan negara bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak 

dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontibusi, royalti, retribusi, iuran, 

sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya.
14 
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 cafebelajar.com, Sejarah perkembangan pemungutan pajak, diakses tanggal 21 Oktober 2016 
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Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau 

negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.  

Menurut P.J.A Andriani dalam (Brotodiharjo R. Santoso, 1998), 

menyebutkan bahwa : 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintahan.” 

 

B. Tujuan Pajak 

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak 

adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu: 

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber 

dari konsumsi ke investasi. 

2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.  

3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah 

sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke 

tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. 

4. Untuk mmodifikasi pola investasi. 

5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi 

6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi 
15
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Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas 

pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat 

keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. 

Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh 

Adam Smith didasarkan pada:
16

 

1. Prinsip kesamaan / keadilan (equity) 

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. 

Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama. 

2. Prinsip kepastian (certainty) 

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas 

dan pasti bagi wajib pajak maupun aparatur perpajakan. 

3. Prinsip kecocokan / kelayakan (convenience) 

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati 

membayarkanya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak 

dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang. 

4. Prinsip Ekonomi (economy) 

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih 

besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya. 

 

C. Macam-macam Pajak di Indonesia 

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi 

Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh 

Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal 
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Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:
17

 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang 

dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat 

digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa 

keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau 

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun 

pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. 

Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN 

adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia 

yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) 

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong 

mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak 

yang tergolong mewah adalah : 
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a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau  

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau  

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan tinggi; atau  

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau  

e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, 

serta mengganggu ketertiban masyarakat.  

4. Bea Meterai 

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat 

perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, 

yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan 

ketentuan. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan 

atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh 

realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi 

maupun Kabupaten/Kota. 

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau 

bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah 

Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan. 

Kemudian pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi 

maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi: 
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1. Pajak Propinsi 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;  

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;  

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

2. Pajak Kabupaten/Kota 

a. Pajak Hotel;  

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan;  

d. Pajak Reklame;  

e. Pajak Penerangan Jalan;  

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;  

g. Pajak Parkir. 

 

D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

Wajib Pajak atau WP merupakan subjek di Indonesia. WP sendiri 

dapat berbentuk perorangan maupun badan hukum. Wajib Pajak mempunyai 

Hak dan Kewajiban dalam untuk membayar pajak. Kewajiban pajak itu timbul 

setelah memenuhi dua syarat, yaitu: 

1. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. 

Contohnya apabila semua orang atau badan hukum yang berdomisili di 

Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif. 

2. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang 

dikenakan pajak. Misalnya apabila orang atau badan hukum yang memenuhi 

kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang 
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memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan 

bermotor dan sebagainya.
18

 

Sementara itu dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar 

pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan 

memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT 

pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban: 

a. Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya 

b. Menandatangani sendiri SPT itu 

c. Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan.
19

 

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah 

ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat 

langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak. 

Selanjutnya dalam menjalani sistem perpajakan, wajib pajak mempunyai 

hak-hak sebagai berikut: 

1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan 

diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung 

tarip atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak. 

2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap 

ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat. 

3. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan 

yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi. 

4. Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran 

pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya. 
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 Prof. H. A. M. Effendy, SH., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Semarang : 1994. hlm 96-97 
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5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang 

menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan atau pembukuan 

sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.
20

 

 

E. Tax Amnesty dan Perkembangannya 

Secara umum Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah 

yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan 

pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak 

diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak 

artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas 

beberapa utang pajak juga dihapuskan. 

Kemudian menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang 

Pengampunan Pajak : 
21

 

“Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan 

membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.” 

 

Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" Tax Amnesty adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 

mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Pengampunan Pajak. 
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 Ibid, hlm 98. 
21

 Lihat Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentag Tax Amnesty pasa 1 auat 1. 
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Selanjutnya yang menjadi sorotan adanya Tax Amnesty adalah latar 

belakang mengapa Indonesia perlu memberikan tax amnesty kepada para 

pembayar pajak (wajib pajak) yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Indonesia memberlakukan Tax Amnesty adalah karena terdapat Harta 

milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau 

belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan;  

2. Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan 

pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat 

dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan 

Pengampunan Pajak; 

3. Kasus Panama Pappers 

Dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka presiden 

Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang 

Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
22

 

Subjek Tax Amnesty sendiri adalah warga negara Indonesia baik yang 

ber NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah 

dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran 

pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata). Dan objek 

Tax Amnesty adalah Harta yang dimiliki oleh Subjek Tax Amnesty, artinya 

yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas Harta baik 

itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. 

                                                           
22

 Silitonga, Erwin, Makalah berjudul: Ekonomi bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan 

Referandum, 2006  
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Syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak 

mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki nomor pokok wajib pajak; 

2. Membayar uang tebusan; 

3. Melunasi seluruh tunggakan pajak; 

4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang 

seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan 

pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan; 

5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki 

kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan; dan 

6. Mencabut permohonan: 

a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 

b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat 

Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya 

terdapat pokok pajak yang terutang; 

c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; 

d. Keberatan; 

e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan; 

f. Banding; 

g. Gugatan; dan/atau 

h. Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan 

permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. 
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7. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), Wajib Pajak juga 

harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta 

dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling 

singkat selama 3 (tiga) tahun: 

a. Sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan 

Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang 

Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016; 

b. Sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada 

periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
23

 

8. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau 

ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(deklarasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak 

tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya 

Surat Keterangan. Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7)
24

 

 

F. Tinjauan mengenai subjek dan objek Tax Amnesty 

 Dalam lingkup pengampunan pajak, pastilah menyangkut 

mengenai subjek dan objek pengampunan pajak itu sendiri. Subjek 

merupakan setiap wajib pajak baik orang maupun badan hukum yang berhak 

                                                           
23

 Santoso, Urip & Justina, Setiawan. Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara : 

Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia, Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009  
24

 Lihat Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 8 ayat 3,6 dan 7 
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mendapatkan pengampunan pajak atas hartanya, sedangkan objek pengapuan 

pajak adalah harta tambahan yang belum seluruhnya dilaporkan di STP 

tahunan PPh terakhir.
25

 Lebih jelasnya terkait subjek dan objek pengampunan 

pajak, dapat dilipat pada Bab III Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Berikut pasal terkait: 

(1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak 

(2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam 

Surat Pernyataan. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 

Wajib Pajak yang sedang:  

a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan 

leng oleh Kejaksaan; 

b. Dalam proses peradilan; atau 

c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.  

(4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun 

Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh 

Wajib Pajak. 

(5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 

kewajiban:  
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 Kring Pajak, Subjek dan Objek Pengampunan Pajak, http://kringpajak.com, diakses tanggal 16 

Desember 2016 
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a. Pajak Penghasilan; dan 

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah.
26

 

 

G. Tinjauan Umum mengenai Urgensi  Penerapan Tax Amnesty 

Bagi banyak negara, pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali 

dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax 

revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program tax 

amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran 

pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama 

kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam 

mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa 

menurunnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak 

patuh, bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. 

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tax amnesty di 

beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan 

pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan 

maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta 

menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan 

mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis 

Indonesia.
27
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  Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak. 
27

 Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan, Amnesti Pajak Perlu Prasarat Tax Reform.  
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Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul 

oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal 

ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi 

bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat 

merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat 

dibutuhkan untuk membiayaai program pendidikan, kesehatan dan program-

program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran 

untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi 

bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (tax 

amnesty).  

 




