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Praktek transfer pricing merupakan salah satu bentuk perlawanan pajak yakni  

perlawanan aktif dari wajib pajak. Transfer pricing dapat menjadi bentuk Tax avoidance 

dan dapat pula menjadi bentuk tax evasion. Dalam hal ini tergantung dari mekanisme 

yang dijalankan dalam melakukan transfer pricing. Ketentuan dalam UU KUP 

menegaskan bahwa di satu sisi praktek Transfer Pricing merupakan bentuk perencanaan 

pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan. Namun di sisi lain praktek Transfer 

Pricing  dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan, yang diatur dalam 

Pasal 39 Tentang Ketentuan Pidana. Hal ini mempertegas bahwa praktek Transfer 

Pricing dapat dikategorikan sebagai bentuk penghindaran pajak yang tidak melanggar 

ketentuan perpajakan, apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka perencanaan pajak 

yang baik. Namun disisi lain dapat pula dikategorikan sebagai praktek illegal yang 

semata-mata untuk  menghindari pajak sehingga hal tersebut dapat merugikan Negara.  

Praktek transfer pricing baik yang dilakukan secara legal maupun illegal tetap saja 

memberikan dampak yang buruk tidak hanya bagi negara, namun juga berbagai aspek 

diantaranya aspek keuangan, ekonomi, dan psikologis. Dalam peraturan perpajakan telah 

diberikan seperangkat aturan hukum untuk menangani kasus-kasus yang terjadi dalam hal 

adanya rekayasa atau penyalahgunaan transaksi transfer pricing. Salah satu alternatif 

untuk mencegah terjadinya rekayasa transaksi transfer pricing adalah dengan 



mengadakan perjanjian yang biasa dikenal dengan istilah Kesepakatan harga transfer 

(Advance Pricing Agreement (APA)) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dengan 

Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related parties) dengannya. Tujuan 

diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer 

pricing oleh perusahaan multinasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dengan Direktur 

Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal antara lain harga jual produk yang 

dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. 

 


