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ABSTRAK 

 

Berlandaskan dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi, 

globalisasi, dan reformasi di berbagai bidang, memerlukan adanya 

perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang juga menjadi upaya 

pemerintah dalam meningkatkan fungsi dan perannya mendukung 

kebijakan pembangunan nasional. Perubahan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang 

dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan dan efisiensi 

administrasi, serta bertujuan untuk meningkatkan dan optimalisasi 

penerimaan Negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. 

Perubahan pajak yang terjadi mencakup beberapa hal, di antaranya 

adalah perluasan subjek dan objek pajak, penyederhanaan struktur tarif 

pajak, peningkatan batas peredaran bruto untuk norma penghitungan neto, 

dan juga perbedaan perlakuan pajak antara yang memiliki NPWP dan tidak 

memiliki NPWP. 

Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak 

Penghasilan ini adalah untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan 

pajak, meningkatkan kemudahan kepada Wajib Pajak, memberikan 

kesederhanaan administrasi perpajakan, memberikan kepastian hukum, 

konsistensi, dan transparasi, dan juga untuk menunjang kebijakan 

pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik 

investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun 

penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan 

daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.  

 

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Perubahan Undang-Undang PPh, Tarif 

Pajak, Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

 

Based on the increasingly of rapid economic development, 

globalization, and reform in various fields, requiring a change in Income 

Tax law that also is the government's efforts in improving the function and 

it’s role in supporting the national development policies. Changes in 

income tax laws still clung to the principles of taxation which are 

universally adhered to justice, convenience, and efficiency of 

administration, and aims to improve and optimize state’s revenues while 

maintaining self-assessment system. 

The tax changes include a few matter turn, including the expansion 

of subject and object of taxation, simplification of the tax rate structure, 

increase the limit of gross turnover  for calculating the net norm, and also 

differences tax treatment between who have the Taxpayer Identification 

Number and who doesn’t have it. 

Direction and purpose of the improving income tax laws is to 

improve further tax fairness, increase convenience to the tax payer, provide 

simplicity of the tax administration, provide legal certainty, consistency, 

and transparency, and also to support government’s policies in order to 

increase competitiveness in attract direct investment in Indonesia, both 

foreign investment and domestic investment in the specific business sectors 

and specific priority areas. 

 

 

Keywords : income tax, changes in income tax law, tax rates, tax payers 
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