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AHSTRAKSI 


Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan saat ini dalam 
mendukung pembiayaan pembanguna nasionaL Sebagai tumpuan utama bagi sumber 
penerimaan negara , pajak memerlukan sllatu penanganan yang baik dan sistematis , 
sehingga keberadaan pajak dapat mudah diterima dan ditaati o!eh semua wajib pajak. 

Untuk mendukung semua itu , diperlukan suatu peraturan perpajakan yang 
memenuhi persyaratan pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaan peraturan 
perpajakan tcrsebut tidak menemui kesulitan dan dapat diterima oleh semlla lapisan 
masyrakat. Salah salu persy'aratan pemungutan pajak adalah syarat keadilan. Dalam 
rangka pemenuhan syarat keadilan tersebut , maka penyusunan Undang-undang pajak 
harus memenuhi tiga syaral yaitu equahty atau kesamaan, certainly atau kepastian hukum 
dan convenience ujj?aymenl , 

Salah satu peraturan perpajakan yang memerlukan syarat keadilan dalam 
pelaksanaannya adalah peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha jasa 
konstruksi. Penerapan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final 
cenderung memgikan perusahaan yang mempunyai peredaran usaha yang keei!, karena 
perusahaan tersebut haTUs membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
perusahaan yang mempunyai peredaran usaha yang !ebih besar. PT X yang mempunyai 
peredaran usah~ yang relatif kecil harus membayar Pajak Penghasilan yang lebih besar 
dibandingkan perusahaan lain yang mempunyai peredaran usaha yang lebih besar. Dalarn 
hal int berarti , bahwa penerapan peraturan Pajak Penghasi!an atas jasa konstruksi yang 
bersifat final kurang rnemenuhi syarat keadilan. Sehingga pedu dilakukan peninjauan 
kern bali terhadap peraturan tersebut. 
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