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ABSTRAK 


Pajak yang merupakan iuran wajib pajak kepada negara untuk 
kelangsungan hidup suatu negara dalam melaksanakan pembangunan seringkali 
dianggap sebagai biaya terutama oleh perusahaan. Akibatnya setiap wajib pajak 
mempunyai keeenderungan untuk membayar kewajiban pajak dengan jumlah yang 
seminimal mungkin. Pajak yang terutang ditentukan dari Penghasilan Kena Pajak 
yang dikalikan dengan tarif pajak. Aspek tarif pajak merupakan variabel 
penghitungan pajak terutang yang tidak bisa dirubah karena ditentukan dengan 
Undang-Undang. Sedangkan aspek Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan 
variabel yang bisa dipengaruhi jumlahnya sehingga dapat diupayakan jumlah pajak 
yang terutang lebih keeil dari yang seharusnya. 

Upaya untuk menekan jumlah pajak yang terutang lebih keeil dari yang 
seharusnya membutuhkan suatu langkah-Iangkah manajemen yang terintegratif 
dimana selain untuk menekan serendah mungkin pajak terutang juga untuk 
menunda selambat mungkin pembayaran pajak guna mencapai Income After Tax 
yang optimal. Upaya perencanaan untuk mengurangi beban pajak inilah yang dalam 
pajak dikenal dengan nama Perencanaan Pajak (Tax Planning). Tax Planning 
dilakukan dengan memanfaatkan pengeeualian-pengeeualian yang dijjinkan oleh 
Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sehingga 
perencanaan tersebut tidak mengarah pada usaha penggelapan pajak dan tidak 
dianggap sebagai suatu pelanggaran yang akhirnya akan merugikan perusahaan. 

Secara garis besar penelitian ini difokuskan pada upaya untuk 
memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan menekan biaya yang tidak dapat 
dikurangkan. Hal ini berarti bahwa biaya yang semula tidak dapat dikurangkan 
terhadap Penghasilan Kena Pajak yaitu biaya yang berkaitan dengan pemberian 
kenikmatan dalam bentuk natura dialihkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan 
dengan mengalihkan biaya tersebut menjadi dalam bentuk uang untuk kemudian di 
gross-up kan ke gaji masing-masing pegawai (diperhitungkan sebagai penghasilan 
pegawai). Upaya legal lain yang bisa diterapkan adalah melalui pemilihan bentuk 
usaha, menyebarkan penghasilan dengan membentuk anak perusahaan (divisi), 
mempertimbangkan pelaksanaan program-program tertentu dan juga dengan 
memberikan tunjangan pajak ( PPh Pasal 21 ) atas penghasilan yang diterima 
karyawan. 
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