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DEFINISI PAJAK

Leroy Beaulieu (Perancis)

Pajak adalah bantuan, baik secaraPajak adalah bantuan, baik secara
langsung maupun tidak, yang
dipaksakan oleh kekuasaan publik dari
penduduk atau dari barang, untuk
menutup belanja pemerintahmenutup belanja pemerintah



DEFINISI PAJAK

Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihakPajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak
oleh dan terutang kepada penguasa
(menurut norma yang ditetapkan secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan
semata-mata digunakan untuk menutup
pengeluaran-pengeluaran umumpengeluaran-pengeluaran umum



DEFINISI PAJAK

Prof. Dr. M. J. H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintahPajak adalah prestasi kepada pemerintah
yang terutang melalui norma umum,
dan yang dapat dipaksakan, tanpa
adakalanya kontraprestasi yang dapat
ditunjukkan dalam hal individu;ditunjukkan dalam hal individu;
maksudnya adalah untuk membiayai
pengeluaran pemerintah



DEFINISI PAJAK

Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uangPajak adalah iuran wajib, berupa uang
atau barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasar norma hukum,
untuk menutup biaya produksi
barang dan jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum



DEFINISI PAJAK

Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yangPajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan), yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut
peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang gunanya untuk
membiayai pengeluaran umum berkaitanmembiayai pengeluaran umum berkaitan
dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan



DEFINISI PAJAK

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kasPajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasar undang-undang (dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal balik (kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan yanglangsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran
umum



DEFINISI PAJAK

Undang-undang No. 28 Tahun 2007



CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA
PENGERTIAN PAJAK
 Peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah

 Dipungut dengan undang-undang serta aturan Dipungut dengan undang-undang serta aturan
pelaksananya, sehingga dapat dipaksakan

 Tidak ada kontraprestasi langsung

 Dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun
daerah

 Diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran
pemerintah (budgetair)

 Dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
(reguler)

 Dapat dipungut secara langsung maupun tidak
langsung



FUNGSI PAJAK

Fungsi Penerimaan (Budgetair)

 sebagai sumber dana bagi pengeluaran
pemerintahpemerintah

Fungsi Mengatur (Reguler)

 pengatur atau pelaksana kebijakan
bidang sosial dan ekonomibidang sosial dan ekonomi



PERBEDAAN PAJAK DENGAN
JENIS PUNGUTAN LAIN

 Retribusi Retribusi

 Sumbangan



DEFINISI HUKUM PAJAK

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang
mengatur hubungan antara pemerintah, sebagai
pemungut pajak (fiskus) dengan rakyat, sebagai
pembayar pajak (Bohari, 1995)pembayar pajak (Bohari, 1995)

Cakupan Hukum Pajak:

 Subjek pajak dan wajib pajak

 Objek pajak

 Kewajiban pajak terhadap pemerintah Kewajiban pajak terhadap pemerintah

 Timbul dan hapusnya hutang pajak

 Cara penagihan pajak

 Cara mengajukan keberatan dan banding


