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Ujian Akhir Semester

Perpajakan 1

Selasa, 4 Januari 2012

SOAL I (25%)

Soal Pilihan (15%)

Pilihlah 3 dari 5 soal berikut ini

1. Dalam laporan keuangan entitas, bagaimana cara entitas menghitung nilai beban pajak

perusahaan, utang PPh Badan, utang Pajak withholding dan asset/liabilitas pajak

tangguhan. Bagaimana Anda mengaitkan informasi dalam SPT, rekonsiliasi fiskal,

pelaporan pajak masa dalam laporan keuangan entitas?

2. Perpajakan membolehkan badan melakukan revaluasi. Jelaskan mekanisme umum

rekonsiliasi dan perlakuan pajak atas keuntungan revaluasi!

PSAK 16 (Revisi 2011) mengatur ketentuan revaluasi aset tetap, PSAK 13 (Properti

Investasi) menjelaskan entitas dapat mengukur properti investasi dengan metode fair

value. Jelaskan perbedaan konsep penilaian kembali aset tetap dalam ketentuan pajak dan

PSAK, dan bagaimana konsekuensi akuntansi jika perusahaan akan melakukan revaluasi

menurut ketentuan pajak, berdasarkan PSAK yang baru tersebut? Bagaimana jika

perusahaan melakukan revaluasi menurut akuntansi, bagaimana perlakuan pajaknya?

3. Faktur pajak merupakan dokumen penting dalam PPN. Jelaskan pengertian faktur pajak

dan informasi pokok yang harus ada dalam faktur pajak? Apakah yang dimaksud dengan

faktur pajak cacat? Jelaskan potensi risiko yang dapat terjadi atas faktur pajak sehingga

perusahaan harus menanggung tambahan biaya. Pengendalian internal apa yang harus

diterapkan perusahaan terkait dengan faktur pajak sehingga administrasi pajak menjadi

efisien dan efektif?

4. Apakah yang dimaksud dengan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut dan bagaimana

mekanisme PPNnya? Menurut anda apakah secara akuntansi PPN kepada pemungut harus

dicatat sebagai pajak keluaran, jelaskan beserta argumen dan ilustrasinya.

5. Sebuah PKP memiliki kebijakan untuk melakukan pembayaran PPN pada saat penjualan

tersebut dibayar oleh pelanggan. Saat ini penjualan perusahaan terbagi menjadi tiga

kategori, penjualan tunai kepada pelanggan retail, penjualan kredit terbatas (jangka waktu

tergantung negosiasi, rata-rata 2-3 bulan) kepada pelanggan utama. Untuk menghindari
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masalah, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran (dibuat tanggal faktur berbeda dengan

tanggal penjualan). Perusahaan dapat efisien mengelola pembayaran PPN dengan sistem

ini. Untuk piutang yang tidak tertagih karena pembayarannya belum dilakukan tidak

dibuatkan faktur pajak. Pelanggan tidak merasa bermasalah dengan sistem yang diterapkan

perusahaan. Jelaskan pendapat Anda terkait dengan praktik yang dilakukan PKP ini.

Berikan saran atas kebijakan penjualan perusahaan.

Soal Wajib (bobot 10%)

Intan salah seorang staf bagian akuntansi yang bertanggungjawab untuk melakukan

pencatatan transaksi perpajakan. Pada akhir tahun, Intan menemukan ada beberapa biaya yang

berpotensi untuk tidak dapat dikurangkan menurut pajak karena biaya tersebut tidak terkait

dengan memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya tersebut digunakan untuk

entertain pejabat dalam rangka marketing yang tidak ada daftar normatif, gratifikasi yang

diberikan kepada bagian pengadaan instansi/entitas lain, biaya perjalanan dinas keluarga

direksi/komisaris, biaya lain-lain dengan jumlah sangat banyak, biaya kegiatan CSR

perusahaan, biaya sumbangan kepada beberapa pihak.

Direksi perusahaan meminta kepada Intan untuk membuat dokumentasi yang lengkap agar

semua biaya tersebut dapat dibebankan. Jika diperlukan entitas dapat membuat dokumen baru

terkait dengan beberapa transaksi dan faktur pajaknya. Kegiatan untuk meminimalkan pajak

yang disetor merupakan salah satu penilaian kinerja Intan, yang akan mempengaruhi

kelangsungan karirnya di perusahaan. Perusahaan sampai saat ini tidak pernah diperiksa oleh

aparat pajak dan tidak pernah ada SKP yang diterima perusahaan dalam 5 tahun terakhir,

sehingga potensi untuk kemungkinan diketahui pihak pemeriksa akan sangat kecil.

Jika anda sebagaiIntan apakah yang harus Anda lakukan atas permintaan Direksi tersebut?

Apakah yang dapat Anda lakukan untuk melakukan perbaikan sistem akuntansi maupun

kebijakan pengeluaran perusahaan tersebut dalam rangka efisiensi pajak?

SOAL II (40%)

PT Gemilang melaporkan perhitungan laba bersih tahun 2010 sebagi berikut:

Penjualan 3.800.000.000

Harga Pokok Penjualan 1.800.000.000

Laba Kotor 2.000.000.000
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Beban Usaha 1.250.000.000

Pendapatan dari Usaha 750.000.000

Pendapatan & Beban Lain-lain:

Pendapatan dan Beban Lainnya 250.000.000

Laba Bersih 500.000.000

Informasi tambahan atas laporan keuangan :

1. Berikut adalah informasi atas beban usaha :

a. Beban jasa profesional merupakan pembayaran honorarium kepada :

 Sdr.Hotman (seorang konsultan teknik) berupa honorarium sebesar 20 juta sebagai

imbalan atas jasa design dan lay-out mesin.

 Dr. Boyke Tobing berupa honorarium sebesar 5 juta sebagai imbalan atas ceramah

kesehatan yang diberikan kepada direksi dan karyawan.

b. Penyisihan piutang yang dilakukan perusahaan adaalh sebesar Rp 100 juta. Pada tahun

2010 perusahaan meghapuskan piutang senilai Rp 60 juta. Upaya penagihan piutang

tak tertagih telah dilakukan sampai pengadilan negeri dan dirjen Pajak,

c. Perusahaan memberikan natura kepada karyawan sebagai berikut:

 Pakaian seragam satpam Rp 20 juta

 Minyak goreng dan terigu Rp 20 juta

d. Beban sewa gedung yang dibayarkan kepada Drs.Kertarajasa (Direktur PT Gemilang)

adalah sebesar Rp 20 juta. Untuk luas yang sama penyewa lainnya membayar Rp 15

juta.

e. Beban pengobatan terdiri atas :

 Uang penggantian Rp 6 juta

 Dokter dan obat-obatan Rp 4 juta

f. Dalam penghitungan beban penyusutan, perusahaan menggunakan metode garis lurus

untuk seluruh asetnya, asumsi masa manfaat sama dengan ketentuan fiskal, kecuali

untuk aset-aset berikut:

 Gedung milik perusahaan senilai Rp 1 Milyar yang disusutkan selama 25 tahun

dengan nilai sisa 10%

 Mobil operasional (aktiva kelompok 2) senilai Rp 150 juta disusutkan selama

10 tahun
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 Telepon selular karyawan perusahaan (kelompok 1) senilai total Rp 50 juta

disusutkan selama 5 tahun

 Kendaraan sedan untuk manajer (kelompok 2) senilai Rp 300 juta disusutkan

selama 10 tahun

 Vila perusahaan untuk tempat beristirahat direjsi Rp 400.000.000. secara umur

akuntansi, umur vila adalah 20 tahun.

2. Termasuk dalam penjualan adalah penjualan kepada Pemkot Depok senilai Rp 500 juta.

Atas penjulana tersebut sudah dipotong pajak 1,5%.

3. Penghasilan lain-lain dari sewa bangunan selama tahun 2010 adalah rp 50 juta.

Penghasilan tersebut dipotong pajak penghasilan 10%

4. Penghasilan lain-lain senilai Rp 50 juta adalah penghasilan dividen (kepemilikan

perusahaan di PT Bangun sebesar 15%). Pajak sebesar 15% sudah dipotong PT Bangun

Jaya.

5. Penghasilan lain-lain senilai Rp 50 juta adalah bunga deposito sebelum dipotong pajak.

Pajak sebesar 20% sudah dipotong

6. Di dalam pendapatan lain-lain termasuk dividen sebesar Rp 85 juta (sesudah pajak) yang

diperoleh perusahaan atas kepemilikan sebesar 30% di Trans Inc (Singapura). Pajak di

Singapura sebesar 15%

7. Tahun 2009 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar Rp 50 juta.

Diminta:

1. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang untuk tahun 2010 PT Gemilang

2. Hitunglah Pajak Kurang Bayar/Lebih Bayar untuk tahun 2010

3. Hitunglah PPh Pasal 25 untuk tahun 2011.

SOAL III (40%)

PT Gaya Ekspress adalah produsen pakaian jadi. Perusahaan telah dikukuhkan sebagai PKP

sejak tahun 1996. Selama bulan April 2011, PT Gaya Ekspress telah melakukan transaksi-

transaksi sebagai berikut :

1. 02 April Menyerahkan sejumlah pakaian jadi senilai Rp13.200.000,

termasuk PPN kepada Toserba Pelangi dan telah dsepakati

bahwa pembayaran baru akan dilakukan tanggal 02 Mei 2011.

2. 04 April Membayar uang langganan telepon kepada PT Telkom sebesar

Rp 2.500.000. Atas pembayaran tersebut hanya diterima
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kuitansi yang diiisi secara lengkap.

3. 05 April Eksppr 200 buah jaket kulit senilai Rp 1.200.000.000 ke PT

Mayapada yang berkedudukan di Malaysia.

4. 09 April Membayar fee jasa desain sebesar US $4,500 kepada Crownes

Ltd. Yang berdomisili di India. Kurs yang berlaku pada saat

pembayaran Rp 9.100

5. 09 April Mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjong Priok spare parts

mesin dengan nilai impor Rp 32.000.000

6. 09 April Menerima pembayaran sebesar Rp 15.000.000 daro PT Buana

Jaya atas penyerahan 50 pasang pakaian jadi wanita yang telah

diserahkan tanggal 06 Mret 2011

7. 12 April Menyampaikan tagihan senilai Rp 33.000.000 termasuk PPN

atas penyerahan 200 pakaian seragam kepada Kementrian

Pertanian RI. Pengiriman barang sudah dilakukan pada tanggal

22 Maret 2011.

8. 14 April Membayar jasa perbaikan mobil boks yang digunakan untuk

pemasaran termasuk harga penggantian spare parts mobil boks

sebesar Rp 13.000.000

9. 19 April Menyerahkan 10 gulung bahan siap pakai kepada CV Karya

Duta. Maing-masing gulungan berharga Rp 1.500.000 dan

langsung dibayar tunai pada saat pengiriman.

10. 23 April Menyumbangkan 300 buah T-shirt yang masing-masing

berharga Rp 25.000 dan uang tunai Rp 7.500.000 kepada para

korban bencana banjir. Nilai T-Shirt sudah termasuk laba

sebesar 25%

11. 23 April Menerima faktur pajak tertanggal 27 Maret 2011 atas

pembelian kancing dari OT Aneka Pernik dengan nilai PPN

2.500.000

12. 27 April Membayar jasa perbaikan beberapa unit AC senilai Rp

320.000 kepada PT Servisku. AC ini digunakan di ruang

istirahat.

13. 27 April Melakukan pembayaran tahap kedua kepada PPA Consulting

sebesar Rp 60.000.000 atas jasa konsultasi manajemen.
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Pembayaran tahap pertama tekah dilakukan tanggal 27

Februari 2011 sebesar Rp 20.000.000

14. 28 April Menerima Faktur Pajak tertanggal 03 April 2011 dari PT Tuft

Consultant atas jasa review perpajakan senilai Rp 66.000.000

15. 29 April Menjual mobil pick-up yang telah dibeli sejak 2002 dan

digunakan untuk operasional perusahaan kepada Bapak Adi

Suhaedi, salahs atu karyawan perusahaan, seharga Rp

22.000.000

16. 30 April Diterima kembali sejumlah barang dengan Nota retur

tertanggal 28 April 2011 dari PT Pusaka Indonesia dengan

harga jual Rp 8.750.000. Barang yang diretur merupakan

bagian dari penyerahan tanggal 28 Maret 2011 yang lalu.

17. 30 April Mengirim kembali dengan Nota Retur sejumalh sapre parts

kepada CV Jataku dengan harga jual sebesar Rp 12.500.000

yang merupakan bagian dari penyerahan tanggal 28 Maret

2011.

18. 30 April Membayar bahan baku senilai Rp110.000.000 termasuk PPN

dan ongkos tukang yang merupakan warga sekitar sebesar Rp

40.000.000 untuk membangun gudang perusahaan seluas 400

m².

Asumsi :

1. Seluruh transaksi pembelian BKP/perolehan JKP dilakukan dengan PKP lainnya.

2. Nilai transaksi belum termasuk PPN kecuali bila disebutkan,

3. Faktur pajak langsung dikreditkan pada masa diterimanyaFaktur Pajak tersebut.

Diminta :

1. Untuk  setiap transaksi di atas, tentukan tanggal dibuatnya Faktur Pajak, klasifikasi

PK/PM, DPP, PPN terutang, dan keterangan lain bila dibutuhkan dalam format

seperti tabel berikut:

No. Tgl.FP PK/PM DPP PPN Keterangan

2. Hitung kurang/lebih bayar PPN selama masa pajak April 2011.
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Jawaban

Soal Pilihan.

1. Cara menghitung :

 Nilai beban pajak perusahaan = Laba menurut akuntansi x tarif pajak yang

berlaku

 Nilai pajak terhutang              = Laba menurut fiskal x tarif pajak yang

berlaku

 Utang pajak witholding          = total pajak yang dipotong lewat entitas

(sesuai dengan PPh 23).

 Aset/liabilitas tangguhan        = nilai beban pajak perusahaan-nilai pajak

terutang.

Hubungannya : Informasi yang ada dalam SPT tahunan akan disesuaikan dengan

informasi yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Jika tidak sama,

akan dibuat ekualisasi.

3. Faktur Pajak adalah suatu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PengusahaKena Pajak

karena adanya penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa kena Pajak.

Informasi pokok yang harus ada di dalam faktur pajak :

a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP

b. Nama, alamat, NPWP yang membeli BKP dan/atau JKP

c. Jenis barang atau jasa

d. PPN yang dipungut

e. PPnBM yang dipungut (jika ada)

f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak

g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak lengkap informasinya (sesuai dengan

informasi standar yang harus dimiliki oleh faktur pajak). Akibatnya adalah

perusahaan atau pengusaha tidak bisa mengkreditkan PPN masukan mereka.

Potensi risiko yang dapat terjadi atas faktur pajak sehingga perusahaan harus

menanggung tambahan biaya, yaitu perusahaan terlambat mengeluarka faktur pajak.

Akibat keterlembatan ini perusahaan yang bertanggung jawab mengeluarkan Faktur
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Pajak akan dikenakan denda dengan nominal tertentu (sesuai dengan peraturan

perpajakan).

Pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait dengan Faktur

Pajak agar administrasi pajak menjadi efisien dan efektif adalah membuat Faktur Pajak

ditanggal paling awal ( saat penyerahan atau pembayaran lebih dulu terjadi) dan

memastikan bahwa di setiap transaksi pembelian perusahaan mendapatkan Faktur Pajak

yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan bukti pengkreditan. Karena tanpa adanya

Faktur Pajak ini perusahaan tidak bisa mengkreditkan PPN masukan yang telah mereka

bayarkan. Selain itu, agar lebih efektif dan efisien perusahaan juga bisa membuat term

of payment yang tepat agar perusahaan tidak perlu membayar terlebih dahulu pajak

yang seharusnya ditanggung oleh pihak lain. Term of payment yang paling baik adalh

end of month.

3. Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut adalah penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa

kena Pajak kepada bendaharawan negara.Mekanisme PPNnya adalah pajak keluaran

yang harus kita bayar itu akan dipungut langsung oleh bendaharawan negara yang

bersangkutan.

Menurut saya, secara akuntansi PPN kepada pemungut tidak harus dicatat sebagai pajak

keluaran. Mengapa? Karena, pajak tersebut telah dipungut langsung oleh bendaharawan

negara sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan atau membayarkan apa-apa. Uang

yang diterima oleh perusahaan sudah dalam jumlah neto sehingga tidak perlu ada

pencatatan Pajak Keluaran atas PPN yang dipungut oleh bendaharawan negara.

Soal Wajib

Jika saya menjadi Intan saya akan menolak untuk melakukan permintaan direksi tersebut.

Mengapa? Karena perusahaan sudah 5 tahun tidak diperiksa dan ketika perusahaan sempat

terpilih untuk diperiksa maka jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan sangat

besar dan justru membuat perusahaan menjadi rugi (padahal tadinya berkeinginan untuk

meminimalkan atau mengefisiensikan pajak yang harus dibayar). Nah, agar perusahaan tetap

bisa melakukan efisiensi pajak tetapi sesuai dengan prosedur yang berlaku maka ada

beberapa hal yang akan saya ( dalam hal ini diposisikan sebagai Intan) rubah atau ajukan

untuk dirubah. Pertama, dalam hal pengalokasian biaya. Saya akn mengajukan kepada

perusahaan jika ingin melakukan pengefisiensian pajak maka biaya yang dikeluarkan harus

dialokasikan kepada kegiatan yang nantinya diperbolehkan biayanya menjadi beban secara
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pajak, bukan dialokasikan kepada biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan secara pajak

seperti biaya perjalanan dinas keluarga direksi/komisaris. Selain itu, dalam setiap

pengeluaran yang dilakukan diwajibkan untuk membuat daftar nominatifnya.

Soal II

1. Hitung PKP dan pajak terutang tahun 2011

Laba bersih menurut akuntansi 500.000.000

1) a. – Sdr,Hotman -

– Dr.Boyke  (+) 5.000.000

b. Penyisihan piutang (+) 40.000.000

c. – Pakaian seragam satpam -

- Minyak goreng dan terigu (+) 20.000.000

d. Beban sewa gedung (+) 5.000.000

e. – Uang penggantian -

- Dokter dan obat-obatan (+) 4.000.000

f. Biaya depresiasi * (+) 11.000.000

2) Penjualan kepada pemkot Depok* -

3) Penghasilan sewa bangunan* (-) 50.000.000

4) Penghasilan dividen* -

5) Penghasilan bunga deposito (-) 50.000.000

6) Penghasilan dividen atas kep.Trans Inc*(+) 15.000.000

Laba menurut fiskal 500.000.000

Kompensasi kerugian                                                                 45.000.000

PKP 455.000.000

Pajak Terutang tahun 2010 = 50% x 25% x 455.000.000

= 56.875.000
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 Biaya Depresiasi

- Gedung milik perusahaan

Act = 1.000.000.000 – 100.000.000   = 36.000.000

25 tahun

Fiskal= 1.000.000.000                          = 50.000.000

20 tahun

- Mobil perusahaan

Act   = 150.000.000 = 15.000.000

10 tahun

Fiskal = 150.000.000 = 18.750.000

8 tahun

- Telefon seluler karyawan

Act  = 50.000.000 = 10.000.0000

5 tahun

Fiskal = 50.000.000                              = 12.500.000

4 tahun

- Kendaraan sedan untuk manajer

Act = 300.000.000 = 30.000.000

10 tahun

Fiskal = 300.000.000  x 50%                  = 18.750.000

8 tahun

- Vila perusahaan

Act dan fiskal

400.000.0000 = 20.000.000

20 tahun

Asumsi :

1. Penjualan kepada Pemkot Depok dan penghasilan

dividen dicatatkan di penghasilan lain-lain dalam

jumlah bruto sehingga tidak perlu ada koreksi
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 Penghasilan dividen atas kepemilikan Trans Inc

Nilai neto = 85.000.000

Nilai bruto= 100  x 85.000.000 = 100.000.000

85

Koreksi (+) = 100.000.000 – 85.000.000 15.000.000

2. Hitung pajak kurang bayar/lebih bayar tahun 2010

Kredit pajak tahun 2010 :

PPh 22 7.500.000

PPh 24 15.000.000

KP 22.500.000

Pajak kurang bayar = Pajak terutang tahun 2010 – kredit pajak tahun 2010

= 56.875.000 – 22.500.000

= 34.375.000

4. Cicilan pajak tahun berikutnya

Pajak terhutang tahun 2010 ( 25% x 500.000.000) = 125.000.000

Kredit pajak:

PPh 22 =  7.500.000

PPh 24 = 15.000.000 (22.500.000)

Cicilan pajak tahun berikutnya (PPh 25)                     102.500.000

Cicilan per bulan   = 102.500.000

12

= 8.541.666,67/bulan

Soal III

a. Tentukan tanggal dibuatnya FP, klasifikasi PK/PM, DPP, PPN Terutang dan keterangan

lain yang diperlukan.

No Tgl.FP PK/PM DPP PPN Keterangan

1.* 02 April PK 12.000.000 1.200.000

2. 04 April PM 2.500.000 250.000 Tidakdapat

dikreditkan karena

hanya dicatat dalam

kuitansi
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3. 05 April PK 1.200.000.00 0 Karena ekspor,

maka tarif PPNnya

adalah 0%

4. 09 April PM 40.950.000 4.095.000 Dapat dikreditkan

5. 09 April PM 32.000.000 3.200.000 Dapat dikreditkan

6. 09 April PK 15.000.000 1.500.000 Sudah diakui dalam

SPTmasa

bulanMaret 2011

7.* 12 April PK (-) 30.000.000 3.000.000 Karena transaksinya

terjadi dengan

bendaharawan

negara maka jumlah

PK pada transaksi

ini menjadi

pengurang bagitotal

keseluruhan PK

perusahaan.

8. 14 April PM 13.000.000 1.300.000 Dapat dikreditkan

9. 19 April PK 15.000.000 1.500.000

10.* 23 April PK 6.000.000 600.000 Karena transaksinya

tergolong dalam

pemberian cuma-

cuma maka nilai

DPPnya tidak

termasuk laba.

11. 27 Maret PM 2.500.000 Masih bisa

dikreditkan karena

masih dalam jangka

waktu 3 bulan

setetlah transaksi

dilakukan.

12. 26 April PM 320.000 32.000 Dapat dikreditkan

13. 27 April PM 60.000.000 6.000.000 Dapat dikreditkan
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14. 03 April PM 66.000.000 6.600.000 Dapat dikreditkan

15. 29 April PK 22.000.000 2.200.000

16. 30 April PK (-) 8.750.000 875.000 Karena transaksinya

berupa retur barang,

maka jumlah PK di

transaksi ini akan

mengurangi jumlah

PK keseleruhan

perusahaan

17. 30 April PM (-) 12.500.000 1.250.000 Karena transaksinya

berupa retur barang,

maka jumlah PM di

transaksi ini akan

mengurangi jumlah

PM keseleruhan

perusahaan

18.* 30 April PM 56.000.000 5.600.000 Tidak dapat

dikreditkan karena

merupakan

pembangunan untuk

diri sendiri

Perhitungan:

1. DPP = 100   X 13.200.000 = 12.000.000

110

7. DPP = 100   X 33.000.000 = 30.000.000

110

10. DPP = 100   X 25.000 X300 = 6.000.000

125

18. DPP = 40% X ( 100.000.000 + 40.000.000)

= 56.000.000

Pembangunan sendiri tidak dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan nomor

39/PMK 03/2010.
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b. Hitunglah kurang/lebih bayar PPN selama masa pajak April 2012

Total PK = 1.200.000 + 0 - 3.000.000 + 1.500.000 + 600.000 + 2.200.000 - 875.000

=  1.625.000

Total PM = 4.095.000 + 3.200.000 + 1.300.000 + 2.500.000 + 32.000 + 6.000.000

+ 6.600.000 – 1.250.000 + 5.600.000

= 28.077.000

PPN lebih bayar = PK – PM

= 1.625.000 – 28.077.000

= 26.452.000


