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PerPajakan 
InternasIonal 
dalam era 
GlobalIsasI

ini membuka peluang 
dilakukannya kegiatan-
kegiatan terlarang, juga 
membuka kesempatan bagi 
perusahaan multinasional 
untuk melakukan skema-
skema aggressive tax 
planning yang semakin 
canggih, seperti halnya: 
transfer pricing, hybrid mismatch, dan 
penggunaan offshore account.

Untuk itu, Owens berpendapat 
bahwa tantangannya adalah bagaimana 
otoritas pajak dapat menjaga manfaat 
era globalisasi, namun di sisi lain 
harus memastikan bahwa perusahaan-
perusahaan multinasional membayar 
pajak mereka dengan benar. Selain itu, 
otoritas pajak juga harus bekerja keras 
untuk menutup peluang dari ‘sisi gelap’ 
globalisasi itu sendiri. 

Seiring dengan perkembangan 
globalisasi, otoritas pajak seringkali 
tidak mampu menandingi kecepatan 
perkembangan pelaku usaha. 
Menanggapi hal tersebut, Owens 

menyetujui bahwa seluruh otoritas pajak 
akan selalu ketinggalan dibandingkan 
pelaku usaha karena pelaku usaha akan 
terus menerus memicu perkembangan 
globalisasi melalui struktur usahanya. 
Dengan demikian, otoritas pajak harus 
memiliki pemahaman usaha (business 
understanding) yang baik, sehingga 
dengan adanya pemahaman tersebut 
dapat terbangun dialog antara pelaku 
usaha dengan pihak otoritas pajak. 
Forum-forum dialog ini akan mendorong 
terbangunnya cooperative compliance, 
yang pada akhirnya membuat kedua 
belah pihak menjadi lebih transparan. 
Hal ini merupakan solusi terbaik bagi 
Wajib Pajak maupun otoritas pajak.

Lebih lanjut, sosok yang memperoleh 

adanya ketidakpercayaan 
Wajib Pajak terhadap 
pihak otoritas pajak. Walau 
bagaimanapun hal ini harus 
dapat dipatahkan dan 
diatasi.”

Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan 

Bagaimana respon yang seharusnya 
dilakukan oleh otoritas pajak suatu 
negara menghadapi tantangan dari era 
globalisasi merupakan pertanyaan awal 
yang membuka diskusi tim redaksi 
dengan Owens. Ia berkata bahwa 
sejak tahun 2000, era globalisasi 
telah mendorong banyak negara untuk 
menurunkan tarif pajaknya, termasuk 
di dalamnya negara-negara ‘BRICS’ 
(Brazil, Russia, India, China, dan Afrika 
Selatan). Perlu dipahami bahwa pada 
dasarnya globalisasi itu adalah baik 
untuk perekonomian. Namun tidak dapat 
dipungkiri, efek dari globalisasi juga 
memberikan tekanan tersendiri baik bagi 
pemerintah maupun otoritas pajak negara-
negara di dunia. Mengingat globalisasi 
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gelar kehormatan Economics dan 
Law dari University of Wales dan 
PhD dari University of Cambridge 
ini juga memberikan penilaiannya 
terhadap permasalahan yang terjadi 
di Indonesia. Owens berkata bahwa 
permasalahan di Indonesia adalah 
adanya ketidakpercayaan Wajib Pajak 
terhadap pihak otoritas pajak. “Walau 
bagaimanapun hal ini harus dapat 
dipatahkan dan diatasi,” ujarnya tegas.

Lebih lanjut, pertanyaan yang 
kemudian timbul adalah apakah otoritas 
pajak dan pelaku usaha yang selama 
ini berada dalam posisi berlawanan, 
dapat melakukan kerjasama? Sebelum 
menjawab pertanyaan ini, Owens 
terlebih dahulu memberikan kilas balik 
di mana pada 2013 yang lalu, negara-
negara yang tergabung dalam OECD 
telah menerbitkan Base Erosion Profit 
Shifting Report (selanjutnya disebut 
dengan BEPS) untuk menangani isu-
isu: (i) aggressive tax planning; (ii) 
profit shifting; dan (iii) harmful tax 
competition. 

Owens kembali menanggapi bahwa 
sebagian besar dari proyek BEPS ini 
akan membantu menengahi pihak 
otoritas pajak dan para pelaku usaha 
yang selama ini berada dalam posisi 
berlawanan, untuk dapat melakukan 
kerjasama. Hal ini bisa terjadi dalam hal 
aggressive tax planning jangan hanya 
dilihat secara terpisah, artinya harus 
juga dilihat dari adanya aggressive tax 

competition di dalamnya. “Pemahaman 
inilah yang nantinya akan mempengaruhi 
dinamika hubungan antara pelaku usaha 
dengan otoritas pajak,” lanjutnya.

BEPS dan Action Plan: Implementasi 
dan Tantangan

Perlu diketahui produk BEPS yang 
dikeluarkan OECD adalah berupa: (i) 
laporan kesimpulan sementara yang 
menandakan permulaan perdebatan 
atas isi laporan BEPS; (ii) rekomendasi 
bagi ketentuan domestik, seperti 
ketentuan CFC; (iii) rekomendasi untuk 
Model Convention, seperti ketentuan 
Permanent Establishment; (iv) 
rekomendasi ketentuan transfer pricing, 
seperti intangibles; serta (v) proposal 
Mutual Agreement Procedure (MAP).

Kemudian, bagaimana implikasi 
BEPS dan action plan-nya terhadap 
peraturan perpajakan yang ada saat ini 
dan di manakah letak pressure point dari 
proyek tersebut. Sosok yang dinilai paling 
berpengaruh dalam dunia perpajakan 
internasional pada tahun 2012 menurut 
jurnal Tax Notes ini berpendapat 
bahwa proyek BEPS merupakan proyek 
ambisius yang dikeluarkan oleh OECD, 
di mana terdapat lima belas action 
plan yang akan diselesaikan dalam 
kurun waktu ±30 bulan. Action plan 
tersebut dapat dikategorikan ke dalam 
tiga bagian, yaitu: (i) keterpaduan antara 
ketentuan domestik dan tax treaties; (ii) 
penyusunan kembali peraturan-peraturan 

yang substantif ditinjau dari perspektif 
politik atas apa yang disebut dengan 
fair share, misalnya: melalui pengaturan 
transfer pricing; serta (iii) transparansi, 
misalnya: country by country reporting, 
MAP, dan analisis data BEPS.

Ia menilai beberapa action plan 
dapat diselesaikan dengan cepat, 
misalnya untuk skema hybrid mismatch 
yang hasilnya akan dikeluarkan pada 
September 2014. Namun, untuk action 
plan seperti digital economy nampaknya 
akan sulit mengatasinya, mengingat 
kompleksnya isu dalam digital economy 
itu sendiri. Seperti halnya dalam 
menentukan apa yang dimaksud dengan 
digital economy itu sendiri. 

Tantangan lain yang perlu 
dipertimbangkan adalah bahwa lima 
belas action plan yang dikeluarkan OECD 
ini merupakan instrumen multilateral. 
Oleh karena kedudukannya yang hanya 
sebagai instrumen, artinya action plan 
tersebut bukan merupakan perjanjian 
multilateral. Untuk itu, permasalahannya 
adalah bagaimana mengembangkan 
instrumen multilateral ini, agar dapat 
digunakan dalam memperbarui 
ketentuan tax treaties yang merupakan 
perjanjian bilateral. 

Hal penting dari instrumen multilateral 
adalah untuk melihat kejadian di masa 
lalu, negara-negara mana saja yang 
setuju dengan suatu rekomendasi. 
Dalam hal terdapat suatu rekomendasi, 
negara-negara dimaksud tentunya akan 
merenegosiasi tax treaties mereka, 
walaupun hal tersebut memerlukan 
waktu yang panjang. Jadi, ide dari action 
plan ini adalah bagi negara-negara yang 
setuju dengan perubahan-perubahan 
substantif dalam tax treaties, negara-
negara tersebut dapat mengembangkan 
atau menggunakan instrumen multilateral 
ini sebagai kerangka pembaruan tax 
treaties mereka. 

Bagaimana Posisi Negara-negara yang 
Tidak Terlibat?

Faktanya, proyek BEPS ini tidak 
hanya melibatkan negara-negara anggota 
OECD saja, namun negara-negara yang 
tergabung dalam G20 juga terlibat di 
dalamnya. Sebagaimana diketahui, 
terdapat delapan negara anggota G20 
yang bukan merupakan negara-negara 
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yang tergabung dalam OECD (salah 
satunya adalah Indonesia), namun 
terlibat dalam proyek BEPS. 

Owens menilai di satu sisi memang 
proyek BEPS akan menjalani proses yang 
sulit karena melibatkan negara-negara 
selain anggota OECD di dalamnya. 
Namun di sisi lain, apabila ditinjau dari 
perspektif pelaku usaha, seharusnya 
proyek BEPS ini dapat berjalan dengan 
baik, mengingat apabila menggabungkan 
seluruh negara yang terlibat dalam 
proyek BEPS ini adalah berbicara 
tentang 90% perekonomian dunia. 
Untuk itu, kesepakatan dari proyek BEPS 
ini tentunya akan memberikan kepastian 
bagi perusahaan multinasional. Namun 
risikonya, ketentuan yang diterbitkan 
akan diarahkan oleh negara-negara yang 
terlibat dalam proyek BEPS ini saja. 

Kepentingan Negara-negara 
Berkembang, Terakomodirkah? 

Beberapa pihak menyatakan bahwa 
BRICS merepresentasikan kepentingan 
negara-negara berkembang. Namun, 
Owens menilai bahwa pernyataan ini 
tidak sepenuhnya benar. Contohnya saja, 
investor terbesar di Afrika adalah China, 
namun apakah China merepresentasikan 
kepentingan Afrika dalam proyek BEPS 
ini? Jawabannya, tentu saja China akan 
merepresentasikan kepentingannya 
sendiri. 

Owens berpendapat bahwa negara-
negara berkembang tidak dapat 
bergantung kepada BRICS untuk 
merepresentasikan kepentingan mereka. 
Untuk itu, dosen tamu pada International 
Development Programme di Harvard 
Law School ini mengapresiasi kinerja 
dari United Nations Tax Committee 
yang saat ini sedang membentuk UN 
BEPS Group. Begitu juga dengan 
Africa Tax Administration Forum yang 
berupaya membentuk grup yang serupa. 
Ia menambahkan bahwa penting bagi 
grup-grup ini untuk tidak mendukung 
hasilnya saja, tetapi juga mempengaruhi 
diskusi BEPS ini.

Kesiapan BEPS Menangkal Harmful Tax 
Competition

Menangkal harmful tax competition 
adalah bagian dari action plan kelima 
dari proyek BEPS. Namun Owens menilai 

bahwa plan ini tidak terlalu ambisius, 
padahal menangkal harmful tax 
competition sangat penting dilakukan. 
Mengingat ketika BEPS diberantas, 
maka aggressive tax competition juga 
sudah seharusnya ditangani.

Walaupun kriteria-kriteria harmful tax 
competition telah ada, namun kriteria-
kriteria tersebut harus lebih dimatangkan. 
Seperti halnya, apabila suatu skema atau 
regime tidak memiliki substansi, maka 
hal tersebut seharusnya dikategorikan 
sebagai kegiatan yang harmful.

Pajak dalam Mengatasi Kesenjangan

Dalam era krisis keuangan global 
telah menjadikan pembuat kebijakan 
melihat keterkaitan antara pajak, 
pertumbuhan, dan pemerataan. 
Peran pajak di sini seharusnya 
dapat mengurangi kesenjangan atas 
penghasilan dan kekayaan. Menanggapi 
hal ini, Owens berkomentar bahwa saat 
ini memang terdapat kesenjangan yang 
sangat besar. Di satu sisi jarak pemisah 
antara negara kaya dan negara miskin, 
memang berkurang. Namun di sisi lain, 
jarak antara orang kaya dan miskin dalam 
suatu negara, semakin besar. Faktanya, 
di Amerika Serikat 1% dari orang-orang 
tertentu menguasai 30% penghasilan, 
demikian juga dalam skala global. 

Tidak dapat dipungkiri, globalisasi 
mempengaruhi hal tersebut, karena 
globalisasi membuka akses kepada 

tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang 
ada, berdampak pada pengurangan 
kebutuhan tenaga kerja serta 
menurunkan upah tenaga kerja. Dengan 
demikian, tekanan dari globalisasi dan 
kemajuan teknologi berdampak pada 
tingkat pendapatan rendah. 

Di sisi lain, globalisasi ini membuat 
permintaan perusahaan multinasional 
terhadap orang-orang yang memiliki 
kemampuan atau berkompetensi tinggi, 
semakin meningkat. Akibatnya, terdapat 
kompetisi di antara perusahaan-
perusahaan multinasional untuk 
memperebutkan orang-orang yang 
berkapabilitas tinggi dan mempengaruhi 
besaran gaji yang ditawarkan. Hal 
ini pada akhirnya akan semakin 
mempengaruhi tingkat kesenjangan 
antara kaya dan miskin. Menurut 
Owens, hal ini mengkhawatirkan karena 
terdapat kemungkinan di banyak negara, 
lapangan pekerjaan justru lebih terbuka 
untuk pendapatan tingkat tinggi.

Pada saat yang bersamaan, tarif 
progresif dalam tren perpajakan semakin 
menurun dibanding 40 tahun yang lalu, 
ketika tarif tertinggi dapat mencapai 90%. 
Saat ini hanya berkisar antara 35 sampai 
dengan 40%. Owens menambahkan 
banyak negara juga yang menghilangkan 
pajak atas capital gain dan pajak atas 
kekayaan bersih (net wealth tax), serta 
pajak atas warisan (inheritance tax). 

Jadi, kesenjangan yang timbul adalah 
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kombinasi dari globalisasi, kemajuan 
teknologi serta semakin berkurangnya 
tarif progresif pengenaan pajak. Hal ini 
tidak hanya dialami oleh negara-negara 
anggota OECD, tapi juga negara-negara 
yang tidak tergabung dalam OECD. 

Owens berpendapat bahwa solusi 
atau respon terhadap kesenjangan ini 
adalah melalui: (i) akses pendidikan 
kepada tingkat pendapatan rendah; (ii) 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, 
misalnya dengan memberlakukan pajak 
progresif atas properti; (iii) pengenaan 
inheritance tax; (iv) pengenaan pajak 
atas capital gain; (v) pengenaan pajak 
atas barang-barang yang dikonsumsi oleh 
orang-orang kaya (misalnya: konsumsi 
fasilitas hotel bintang lima atau pesawat 
pribadi).

Saran bagi Negara Berkembang 

Dalam merancang pertumbuhan 
sistem pajak bagi negara-negara 
berkembang, khususnya Indonesia, 
Owens berpendapat bahwa pada 
dasarnya pajak merupakan hambatan 
terhadap pertumbuhan. Dengan 
demikian, perlu dipikirkan bagaimana 
mendesain sistem perpajakan yang 
seminimal mungkin mempengaruhi 
pertumbuhan tersebut. 

OECD menyarankan agar sistem 
perpajakan: beralih dari pengenaan PPh 
Progresif dan PPh Badan, menuju pajak 
atas konsumsi (PPN), Pajak Bumi dan 
Bangunan, pengenaan pajak lingkungan 

serta menciptakan pemenuhan 
kewajiban perpajakan yang lebih 
baik. Hal-hal tersebut apabila ditinjau 
dari sisi kebijakan pajak. Namun, 
permasalahan yang timbul adalah 
dari sisi otoritas pajak, di mana pihak 
otoritas pajak tidak hanya bisa melihat 
dari pertumbuhannya saja, tetapi juga 
bagaimana kenaikan pendapatan untuk 
membiayai pengeluaran publik, serta 
mengurangi kesenjangan dan kebijakan 
yang tidak teregulasi, seperti mendorong 
partisipasi pasar. Ia berpendapat bahwa 
rekomendasi OECD ini baik untuk 
menjadi bahan pertimbangan bagi para 
pembuat kebijakan. 

Owens juga menyoroti  banyaknya 
negara-negara yang mendapatkan 
penghasilan terbesar dari PPN, trade 
tariff, dan cukai. Seperti halnya Afrika 
yang 50% pendapatannya berasal dari 
pajak-pajak tersebut. 

Selain itu, hal lain yang harus 
diperhatikan adalah kapasitas 
kelembagaan dari otoritas pajak. 
Misalnya, apabila suatu negara 
mempunyai otoritas pajak yang 
cenderung korup, maka sebaiknya 
beralihlah kepada sistem pajak yang 
sederhana. 

Berdasarkan Moralitas atau Legalitas?

Owens berkata setiap perusahaan 
multinasional harus membayar 
secara tepat atas jumlah pajak yang 
terutang pada waktu dan tempat yang 

tepat. Namun dari sisi perusahaan 
multinasional, pertanyaannya bukanlah 
mengenai moralitas, tapi apakah 
perusahaan perusahaan multinasional 
telah mengikuti ketentuan perpajakan 
yang berlaku. Mengikuti ketentuan di sini, 
bukan juga diartikan hanya mengikuti 
secara strict, tetapi juga mengikuti spirit 
of the law. 

Arti dari spirit of law (legislation) ini 
adalah adanya substansi usaha dalam 
membuat tax planning, seperti dengan 
pertanyaan sederhana apakah (Wajib 
Pajak) akan berbuat hal (skema) ini jika 
tidak ada pajak? Dapatkah Wajib Pajak 
menjelaskan hal ini dalam ranah publik 
dan bukan hanya di Pengadilan Pajak? 
Kemudian, apakah tax planning ini 
berkelanjutan untuk 5 sampai dengan 
10 tahun ke depan?

Dengan demikian, apabila moralitas 
dan legalitas dibandingkan, maka 
tentu saja pajak seharusnya dikenakan 
berdasarkan legalitas. Namun, perlu juga 
diperhatikan karena kompleksitasnya, 
Wajib Pajak tidak hanya harus patuh 
terhadap hukum secara ketat, tetapi juga 
harus mengikuti spirit of the law.

Sesaat setelah Owens keluar dari 
OECD, diterbitkan OECD Multinational 
Guidelines (bukan Transfer Pricing 
Guidelines) yang salah satu isinya 
menyebutkan bahwa perusahaan 
multinasional harus patuh terhadap spirit 
of law. Guidelines ini telah disepakati 
oleh kalangan bisnis dan pemerintah. Ia 
menilai bahwa hal ini merupakan bagian 
dari langkah umum perusahaan menuju 
tata kelola pajak perusahaan. Pekerjaan 
manajer pajak adalah meminimalkan 
pajak, sementara tugas Board of Director 
adalah menjaga dampak pajak terhadap 
reputasi dan risiko keuangan. Kemudian 
apakah perusahaan multinasional harus 
membayar fair share-nya? Itu merupakan 
jawaban pemerintah. Kemudian apakah 
pemerintah sudah puas dengan pajak 
yang dibayar perusahaan multinasional 
selama ini? Ia menilai sepertinya tidak, 
untuk itulah proyek BEPS dikeluarkan.

Namun, kita lihat ke depan apakah 
proyek BEPS dan action plan-nya 
ini memang berhasil memberantas 
aggressive tax planning, profit shifting, 
dan harmful tax competition.
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