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Ujian Akhir Semester

Perpajakan 1

Selasa, 5 Juni 2012

SOAL 1 (15%) PILIH 3 DARI 6

1. Suatu entitas membeli barang baik dalam bentuk persediaan atau aset tetap termasuk

membayar pajak. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi terkait PPN dan PPnBM

yang dibayarkan entitas pada saat membeli persediaan atau aset tetap tersebut !

2. Sebuah BUT menyelenggarakan jasa konsultasi manajemen di Indonesia. Pada tahun

2011 ada dua perusahaan (klien) di Indonesia yang menandatangani kontrak

konsultasi manajemen secara langsung dengan kantor pusat BUT tersebut di USA.

Setiap tahun kantor pusat juga membebankan biaya ke semua perwakilannya

termasuk BUT di Indonesia. Jelaskan bagaimana BUT tersebut menghitung

penghasilan kena pajak?

3. Suatu entitas A memiliki kepemilikan di entitas B dengan kepemilikan 22%. Selama

tahun 2011, entitas asosiasi B menghasilkan laba 100 dan dividen 60. Bagaimana

entitas A melaporkan hal ini dalam SPT tahun 2011? Bagaimana perbedaan

pengakuan antara akuntansi dan pajak dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan

perusahaan?

4. Sebuah entitas tahun 2011 melaporkan laba perusahaan sebesar Rp 360 milyar. Data

beberapa tahun lalu menunjukkan pendapaatn perusahaan tersebar di sepanjang tahun

secara merata. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2012, perusahaan baru membukukan

penjualan sebesar Rp 50 milyar. Akumulasi pembayaran PPh 25 dalam 3 bulan

pertama di 2012 sebesar Rp 20 milyar. Jelaskan langkah apa yang sebaiknya

dilakukan perusahaan dalam rangka pembayaran angsuran pajak selama sisa tahun

2012 dengan dua asumsi, asumsi pertama SPT 2011 telah diserahkan dan asumsi

kedua SPT 2011 masih dalam proses penyusunan?

5. Ketentuan PPN dan PPnBM terkait dengan barang yang diekspor dan diimpor

berbeda. Jelaskan perlakuan kedua pajak tersebut baik dari sisi importir atau exportir

yang kebetulan produsen barang tersebut. Jelaskan dari sisi pajak masukan (yang telah

dibayar) dan pajak keluaran (yang harus dibayar). Jelaskan baik dari nilai pajaknya
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maupun cara pembayaran pajaknya, Berikan alasan mengapa ketentuan tersebut

dibedakan?

6. Jelaskan perubahan-perubahan pokok dalam UU PPN yang baru yang Saudara ketahui

dan persyaratan pengkreditan pajak masukan oleh PKP.

SOAL 2 (10%)

Suatu entitas bergerak di bidang konstruksi, terdaftar menjadi PKP sejak berdiri.

Pajak penghasilan perusahaan dikenakan final atas jumlah penjualannya. Porsi

penjualannya 75% didominasi penjualan ke pemerintah.Sebagian besar aset perusahaan

berbentuk piutang. Menurut bagian akuntansi, pendapatan diakui pada saat progress

penyelesaian terjadi.Pendanaan perusahaan sebagian besar menggunakan utang bank.

Walaupun bunga telah diperhitungkan dalam biaya produksi namun keterlambatan

pembayaran berakibat biaya produksi meningkat.

Entitas membuat faktur pajak pada saat mengirimkan tagihan untuk

penjualan.Beberapa kontrak konstruksi mengharuskan entitas mengirimkan tagihan

retensi pada satu tahun setelah penyelesaian akhir pekerjaan (sekitar 5-10% penjualan).

Walaupun berita acara serah terima tahapan pekerjaan telah dilakukan, entitas tidak

membuat faktur pajak dan baru membuat pada saat penagihan.

Entitas memliki pemasok PKP dan non PKP. Bagian pembelian melakukan pembelian

barang dari beberapa pemasok non PKP karena harga yang diberikan 2-5% lebih murah

dibandingkan dengan pemasok PKP. Bagian pembelian kurang disiplin dalam

mengumpulkan faktur pajak masukan, sehingga beberapa pembelian tidak memberikan

faktur pajak dan bukti sektor pajaknya.

Saat ini, entitas mengalami masalah likuiditas, untuk itu kebijakan pembayaran PPN

disesuaikan dengan pembayaran dari tagihan yang dikirimkan. Faktur pajak akan

dilaporkan pada bulan dibuatnya tagihan jika tagihan tersebut telah dibayar oleh

pelanggan. Namun jika tagihan tersebut belum dibayarkan sampai batas akhir tanggal

pembayaran pajak, faktur pajak keluaran tidak dilaporkan, pada saat tagihan dilunasi akan

dibuat faktur pajak baru untuk menggantikan faktur pajak lama. Untuk pembelian kepada

non PKP dan faktur pajak yang tidak ada, entitas menggunakan jasa perusahaan perantara

yang bersedia membuatkan faktur pajak masukan dan bukti sektor pajaknya.
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Diminta: Lakukan analisis atas praktik PPN di perusahaan tersebut, apakah praktik yang

dilakukan tepat, termasuk alasannya. Jika belum tepat berikan saran perbaikan yang

diperlukan serta akibat jika saran tersebut tidak dilaksanakan.

SOAL 3 (30%)

PT Merbabu merupakan produsen sepatu dan asesoris lain dari bahan kulit yang

berlokasi di Bekasi.Perusahaan menjual produknya sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP

sejak tahun 2000. Selama bulan Mei 2012, melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut (

nilai transaksi adalah sebelum pajak kecuali disebutkan, jumlah pembayaran ditambahkan

nilai PPN)

No Tanggal Transaksi

1. 1 Mei
Perusahaan mengekspor hasil produknya sebesar 40.000

USD.Kurs yang berlaku saat transaksi tersebut adalah Rp 9.100

2. 2 Mei

Perusahaan mengirimkan barang kepada Swalayan X untuk

konsinyasi sebesar Rp 180.000.000. Untuk barang konsinyasi

pelaporan barang yang terjual dilakukan setiap bulan termasuk

laporan retur barang.

3. 3 Mei

Membayar pelunasan pembelian yang dilakukan pada bulan 5

Maret sebesar Rp 30.000.000. Nilai total pembelian pada 5

Maret sebesar Rp 100.000.000. Faktur pajak telah diterima

bulan Maret

4. 4 Mei

Menerima pesanan bahan baku dari PT Dajlia. Total nilai

pembelian dikirimkan sebesar Rp 120.000.000. Perusahaan telah

membayar DP Rp 20.000.000 pada bulan April saat pemesanan,

Rp 60.000.000 dibayarkan saat pengiriman pesanan dan sisanya

akan dibayarkan pada bulan Juni. Faktur pajak diterima pada

saat penerimaan barang dan pembayaran DP

5. 5 Mei

Menerima pelunasan penjualan dari PT Mutiara atas penjualan

yang dilakukan pada 10 April senilai Rp 80.000.000. Barang

beserta faktur pajak telah dikirimkan perusahaan pada bulan

April.

6. 7 Mei Memesan bahan baku kepada PT Kenanga dengan nilai
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pembelian sebesar Rp 100.000.000. Atas pemesanan tersebut

Perusahaan membayar uang muka sebesar 30%. Perusahaan

menerima faktur pajak beserta kuitansi pembayaran.

7. 9 Mei

Perusahaan mengimport bahan baku senilai 20.000 USD.

Freight dan insurance 10% dari nilai import. Bea masuk 10%

dari CIF. Kurs KMK yang berlaku Rp 9.000 sedangkan kurs BI

yang berlaku pada tanggal tersebut Rp 9.100

8. 10 Mei

Menyerahkan barang senilai Rp 140.000.000 dengan

pembayaran kredit, pelunasan dilakukan 50% satu bulan yang

akan datang dan sisanya bulan berikutnya. Perusahaan telah

membuat faktur pajak saat pengiriman barang.

9. 11 Mei

PT Kenanga memesan sepatu untuk karyawan dengan total

pesanan Rp 400.000.000. Perusahaan menerima uang muka

sebesar 25% dari total pesanan ditambah nilai PPNnya. Barang

akan diserahkan 30% pada 10 Juni dan sisanya pada 10 Juli.

10. 15 Mei

Dalam rangka ulang tahun memberikan sepatu kepada murid SD

terpencil secara cuma-cuma dengan nilai jual sepatu sebesar Rp

100.000.000. laba kotor atas sepatu ini adalah 25% dari harga

pokoknya. Faktur pajak dibuat pada saat pengiriman barang.

11. 16 Mei

Membayar tagihan listrik dan telpon masing-masing Rp

13.200.000 dan Rp 5.500.000 termasuk PPN dalam kuitansi

pembayaran.

12. 18 Mei
Melakukan penyerahan barang sebesar Rp 250.000.000. Atas

penyerahan ini langsung dibayar secara tunai.

13. 21 Mei

Mengirimkan tagihan ke Dinas Pendidikan atas sepatu yang

telah diserahkan pada 15 April 2012. Perusahaan menunggu

kelengkapan berita acara serah terima sehingga baru

mengirimkan tagihan pada 20 Mei. Nilai tagihan sebesar Rp

120.000.000

14. 22 Mei

Menerima faktur pajak atas pembelian dari supplier yang

dilakukan pada 25 Maret 2012. Pembelian tersebut senilai Rp

40.000.000
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15. 23 Mei

Menerima laporan penjualan konsinyasi dari Swalayan X,

diketahui barang yang terjual sebesar Rp 100.000.000 dan

barang yang diretur sebesar Rp 30.000.000. Nota retur dan

faktur pajak retur dilampirkan.

16. 25 Mei

Membeli bahan baku secara tunai sebesar Rp 50.000.000 dari

PT Mawar. Faktur pajak diterima bersamaan dengan dokumen

bukti pembayaran.

17. 26 Mei

Membeli sedan untuk kendaraan dinas direksi sebesar Rp

300.000.000 secara tunai dan membeli peralatan pabrik sebesar

Rp 400.000.000 ( kredit 3 tahun, dengan DP sebesar Rp

40.000.000, angsuran pertama Rp 10.000.000 dan PPn dibayar

pada saat penyerahan sisanya diangsur selama 3 tahun

ditambahkan bunga). Faktur pajak diterima bersamaan

penyerahan barang. Kendaraan dan peralatan pabrik termasuk

kelompok aset yang disusutkan selama 8 tahun.

18. 28 Mei

Mengembalikan barang yang dari pembelian 15 April karena

barangnya rusak. Barang yang dikembalikan senilai Rp

60.000.000 dari total pembelian sebesar Rp 150.000.000. Faktur

pajak retur dibuat bersamaan dengan pengembalian barang.

Utang dagang pembelian ini 50% baru akan dilunasi pada 10

Juni.

19. 29 Mei

Melakukan penghapusan piutang dari PT Teratai sebesar Rp

15.000.000 atas penjualan yang telah dilakukan pada 2 Januari

2011.

20. 30 Mei

Melakukan pembangunan satu buah gedung. Biaya yang

dikeluarkan untuk pembangunan tersebut selama bulan Mei

adalah, bahan baku Rp 160.000.000 dan biaya upah sebesar Rp

40.000.000. Atas pembelian bahan baku perusahaan menerima

faktur pajak masukan.

21. 31 Mei

Membuat faktur pajak gabungan atas penjualan retail yang

terjadi selama bulan Mei. Total penjualan sebesar Rp

250.000.000
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Asumsi :

 Seluruh transaksi pembelian BKP/perolehan JKP dilakukan perusahaan dengan PKP

lainnya.

 Nilai transaksi belum termasuk PPN kecuali bila disebutkan

 Fakturpajak langsung dikreditkan pada masa diterimanya Faktur Pajak tersebut.

Diminta :

a. 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

b. Hitung kurang/lebih bayar PPN selama masa pajak Mei 2012.

SOAL 4 (45%)

PT Merapi perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan darat.

Perusahaan telah berdiri sejak 40 tahun lalu. Perusahaan menyewakan kendaraan dalam

bentuk retail persewaan taksi. Kendaraan maupun persewaan ke perusahaan baik kegiatan

wisata maupun dalam kontrak janka panjang (1-12 bulan).

Penjelasan terkait laporan laba rugi yang telah disusun perusahaan (dalam ribuan

rupiah) adalah sebagai berikut :

a. Dalam biaya gaji dan upah terdapat tunjangan seragam sopir sebesar 700.000 dan

seragam kantor sebesar 200.000

b. Perusahaan memperoleh pendapatan dari instansi pemerintah sebesar 50.000.000.

Atas pendapatan tersebut telah dipotong PPh pasal 22 seebsar 750.000. Pendapatan

dari sewa kendaraan seebsar 200.000.000 telah dipotong PPh 23 sebesar 4.000.
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Sistem akuntansi perusahaan mencatat pajak yang telah dipotong sebagai pajak yang

dibayar dimuka.

c. Beban depresiasi kendaraan dan peralatan kantor dihitung dari tabel berikut :

Akt Pajak Perolehan Nilai Sisa Akm Dep
Bbn

Dep

Bangunan 30 20 128.000 8.000 32.000 4.000

Peralatan 1 2 4 25.000 5.000 10.000 10.000

Peralatan 2 8 4 45.000 5.000 15.000 5.000

Peralatan 3 10 8 22.000 2.000 8.000 2.000

Mobil

Dinas
5 8 11.000 1.000 4.000 2.000

231.000 21.000 69.000 23.000

Akt Pajak Perolehan Nilai Sisa Akm Dep Bbn Dep

Bis 10 8 222.000 22.000 160.000 20.000

Van 8 8 180.000 20.000 100.000 20.000

Sedan 4 4 440.000 40.000 400.000 100.000

842.000 82.000 660.000 140.000

Mobil dinas adalah kendaraan yang digunakan oleh pimpinan perusahaan pada level

tertentu. Mobil ini dibawa pulang oleh perusahaan. Beban perawatan mobil dinas

sebesar 1.200 dan bahan bakar sebsar 1.600

d. Sewa kendaraan merupakan sewa beberapa kendaraan kepada beberapa perusahaan

untuk kepentingan disewa kembali. Sewa ini jangka waktunya rata-rata 1 tahun dan

dapat diperpanjang lagi. Atas sewa yang dibayarkan perusahaan memotong PPH 23

sebesar 2%

e. Termasuk beban iklan dan pemasaran terdapat biaya entertainment yang tidak ada

daftar nominatifnya sebesar 300.000

f. Termasuk dalam staf insentif adalah beban outing karyawan yang dilaksanakan pada

hari ulang tahun perusahaan sebesar 5.000.000. Penyediaan kesehatan dalam benetuk

klinik perusahaan sebesar 800.000

g. Termasuk dalam beban administrasi :
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 Biaya penurunan nilai piutang sebesar 50.000 yang dhitung menurut PSAK

yang dihitung berdasrkan bukti objektif. Piutang ini berasal dari pendapatan

kontrak dengan perusahaan lain.

 Biaya penurunan persediaan saprepart bengkel sebesar 30.000

 Beban pajak bumi dan bangunan sebesar 60.000

 Biaya perjalanan dinas, termasuk biaya perjalanan dinas keluarga direksi dan

komisaris sebesar 80.000

h. Termasuk dalam beban operasional lain adalah :

 Pemberian beasiswa kepada putra-putri karyawan berprestasi sebesar 600.000

dan mahasiswa kurang mampu di universitas negeri kota tersebut 800.000

 Batuan kegiatan yang diselenggarakan secara lokal dalam rangka CSR

perusahaan, yaitu untuk kegiatan sosial 50.000, pengembangan olahraga

10.000, pembangunan infrastruktur sosial 300.000, pembangunan sarana

pendidikan 500.000, dan bantuan kegiatan keagamaan sebesar 250.000

i. Pendapatan bunga deposito merupakan tabungan dari dana cadangan perusahaan yang

ditujukan untuk investasi di masa depan dengan total tabungan 1.000.000 bunga 5%

sedangkan bunga pinjaman muncul terkait pinjaman perusahaan pada bank sebesar

500.000 dengan bunga 8%. Selama tahun tersebut tidak ada perubahan saldo utang

dan seposito.

j. Pemdapatan sewa dikenakan pajak final 10% dari total sewa sebesar 1.000.000

k. Dividen dari PT Patron telah dikenakan pajak sebesar 30% dan Beautiful dikenakan

pajak sebesar 20%. Perusahaan mencatat pendapatan ini secara nett setelah pajak yang

dibayarkan di LN. Investasi di PT Patron dijual pada tahun 2011 dengan kuntungan

penjualan sebesar 14.000.000 dikenakan pajak 30%

l. Keuntungan penjualan kendaraan yang dilakukan diakhir tahun. Kendaraan yang telah

habis masa pakai dan tidak layak untuk dioperasikan dijual dengan keterangan di

bawah ini.

Umur

Dep

Akt

Dep

Pajak Perolehan

Nilai

buku

akuntansi

Nilai

jual Keuntungan

Sedan 6 4 4 44.000 4.000 4.500 500

Van 8 8 8 36.000 4.000 5.500 1.500
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Bis 8 10 8 11.000 3.000 2.900 (100)

1.900

m. Perusahaan mencatat pajak yang dibayarkan sebagai pajak diterima dimuka kecuali

untuk penghasilan yang dikenakan pajak final dan pajak yang dibayarkan di luar

negeri yang dicatat sebagai penghasilan netto.

n. Selain pajak yang telah disebutkan diatas, perusahaan telah membayar angsuran PPh

25 selama tahun 2011 sebesar 13.200.000

Diminta :

1. Hitung pajak dengan terlebih dahulu menghitung penghasilan kena pajak perusahaan

dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Untuk masing-masing koreksi sertakan alasan

dan perhitungan

2. Hitung kredit pajak PPh 24 atas penghasilan yang diterima perusahaan dari luar

negeri. Buatlah koreksi pencatatan atas pendapatan dari luar negeri yang seharusnya

dibuat perusahaan sehingga pencatatannya konsisten dengan penghasilan yang lain.

3. Hitung total kredit pajak dan pajak yang harus dibayarkan di akhir tahun. Buatlah

jurnal untuk memunculkan beban dan liabilitas pajak kini ?

4. Hitung berapa jumlah angsuran pajak untuk tahun 2012 dengan memperhatikan

penghasilan tidak teratur yaitu keuntungan penjualan kendaraan

5. Sebutkan minimal tiga item yang memunculkan pajak tangguhan berikan penjelasan

singkat!
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Laporan Laba Rugi Perusahaan

Komersial

Koreksi Fiskal

Fiskal(+) (-)

Penjualan 200.000.000.000

HPP (125.000.000.000)

Laba Kotor 75.000.000.000

Beban Pemasaran

Beban Iklan dan

Pemasaran 750.000.000

Beban Insentif

Karyawan 7.000.000.000

Total Biaya

Pemasaran 7.750.000.000

Beban Administrasi

Beban Gaji, Bonus,

dan THR 5.500.000.000

PPh pasal 21

ditanggung perusahaan 750.000.000

Biaya Penghapusan

Piutang 50.000.000

Biaya penurunan

persediaan 30.000.000

Beban Pajak Bumi dan

Bangunan 60.000.000

Biaya perjalanan dinas 80.000.000
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Total Biaya

Administrasi 6.470.000.000

Biaya Operasional

Telepon dan Listrik 845.000.000

Beban depresiasi

peralatan 23.000.000

Beban depresiasi

kendaraan 140.000.000

Bunga pinjaman bank 40.000.000

Perawatan mobil dinas

dan bahan bakar 2.800.000.000

Beasiswa 14.000.000.000

Bantuan kegiatan

sosial 1.200.000.000

Total Beban

Operasional 7.014.000.000

Laba Operasional 53.766.000.000

Pendapatan (Beban)

Lain-Lain

Dividen PT Patron

(nett) 1.050.000.000.

Dividen PT Beautiful

(nett) 750.000.000

Dividen PT Pelangi

(30%) 300.000.000

Dividen PT Kintamani

(35%) 350.000.000

Penghasilan dari

penjualan investasi 1.400.000.000
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Keuntungan penjualan

kendaraan 196.000.000.000

Pendapatan sewa

gedung 5.000.000.000

Pendapatan sewa

kendaraan 750.000.000

Bunga deposito bank 50.000.000

Rugi selisih kurs (25.000.000)

Total Pendapatan

(Beban) Lain-Lain 221.476.900.000

Laba Bersih Sebelum

Pajak 275.242.900.000
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JAWABAN

SOAL 1

1. Perlakuan akuntansi untuk PPN dan PPnBM diperlihatkan dalam ilustrasi berikut :

Contoh :

PT Yulanda sebagai importir melakukan impor air Air Conditioner (AC)

sebanyak 2000 unit dari Jepang dengan harga impor (CIF) US $500,00 per unit, atas

impor AC terutang BeaMasuk 50%. Kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Rp 7.000,00 per US$1,00. Selanjutnya AC tersebut dijual kepada distribusi PT Segar

dengan harga Rp 4.000.000 per unit AC. Hitunglah PPN dan PPnBm serta harga yang

harus dibayar oleh PT Segar.

Jawab :

a. Perhitungan PPN dan PPnBM

Harga Impor (CIF) = 2.000 x $ 500,00 x Rp 7.000= 7.000.000.000

Bea Masuk (50%x7.000.000.000) =      3.500.000.000

Nilai Impor =    10.500.000.000

PPN Terhutang (10%x10.500.000.000) = 1.050.000.000

PPnBM ( 20%x10.500.000.000) =     2.100.000/000

Harga yang harus dibayar oleh PT Segar (entitas)

Harga per unit AC = 4.000.000

Mengeliminasi PPnBM per unit = 1.050.000

(1/2000 x 2.100.000.000) 2.950.000
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PPN Terhutang = 10%x 2.950.000 = 295.000

Jadi jumlah yang harus dibayar oleh PT Segar Rp 4.000.000 + 295.000=

4.295.000

Dari ilustrasi di atas kita dapat melihat bahwa dalam akuntansi nilai PPnBM

diperhitungkan menjadi bagian harga pokok dari produk yang dijual sementara

PPN dihitung berdasarkan biaya pembuatan produk (COGS) dan tidak

dimasukkan sebagai harga per unit/harga pokok dari produk yang bersangkutan.

Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap jurnal akuntansi yang dibuat, dimana

nilai PPnBM sudah digabung dengan akun pembelian (dari segi pembeli)

sementara nilai dari PPN akan dijurnak dengan akun yang berbeda

Pembelian 4.000.000 (sudah termasuk nilai PPnBM)

Pajak Masukan 295.000

Kas 4.295.000

2. BUT tersebut menghitung penghasilan kena pajaknya dengan cara menambahkan

pendapatan yang didapatkan dari jasa konsultasi manajemen lalu mengurangi jumlah

tersebut dengan biaya yang dibebankan oleh kantor pusat, terkait dengan biaya

kontrak konsultasi maanjemen dengan perusahaan di Indonesia. Hasil tersebut lalu

dikalikan dengan tarif pajak BUT yaitu sebesar 25% dari penghasilan menurut fiskal

(yang telah dihitung sebelumnya).

Dasar perhitungannya dijelaskan dalam pasal 5 UU PPh, dan untuk kasus ini dasarnya

terdapat dalam ayat 1 (b) dan 2.

Pasal 5 ayat 1 (b) mengenai objek pajak dari BUT :

“Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pembelian

jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan ole bentuk

usaha tetap di Indonesia.”

Pasal 5 ayat 2 mengenai biaya-biaya yang diakui :

“ Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.”

6. Pokok-pokok perubahan dalam UU PPN yang baru :

a. Peristilahan

Istilah baru yang diperkenalkan adalah Ekspor Barang kena Pajak Tidak

Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak. Ekspor BKP Tidak Berwujud dalam
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pasal 1 angka 28 didefinisikan sebagai setiap kegiatan pemanfaatan BKP Tidak

Berwujud dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. Sementara Ekspor Jasa

Kena Pajak didefinisikan sebagai setiap kegiatan penyerahan  Jasa Kena Pajak ke

luar Daerah Pabean.

b. Penyerahan Barang Kena Pajak

Dalam pasal 1A ayat (1) dimuat tambahan yang termasuk dalam pengertian

penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu : penyerahan Barang Kena pajak oleh

Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang

dilakukan berdasrkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap

langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan

Barang Kena Pajak . Menegaskan prinsip equal treatment atau mutatis mutandis

antara pembiayaan konvensional da pembiayaan syariah

Pasal 1A ayat (2) terdapat penambahan daftar yang tidak termasuk penyerahan

Barang Kena pajak, yaitu :

 Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang

melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP

 BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,

dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

c. Objek PPN

Objek PPN dalam peraturan yang baru ditambah dua jenis lagi, yaitu ekspor

BKP tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP. Pada UU PPN

sebelumnya, tidak dibedakan antara BKP berwujud dan tidak berwujud. Dengan

kata lain, UU PPN yang baru mencoba menegaskan bahwa ekspor barang tidak

berwujud pun termasuk obejk PPN.

d. Retur Jasa

Jika pada UU PPN sebelumnyadikenal nota retur untuk pengembalian barang

kena pajak yang dapat mengurangi pajak keluaran, maka di dalam UU PPN yang

baru, tepatnya Pasal 5A ayat (2) diatur pula retur jasa, jika terdapat penyerahan

jasa kena pajak yang dibatalkan baik seluruhnya maupun sebagian.

SOAL 2
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Praktik yang dilakukan oleh perusahaan tersebut belum tepat. Mengapa ? Pertama,

faktur pajak keluaran yang sudah ada seharusnya diaporkan dalam SPT Masa pada

bulan pembuatan faktur pajak tersebut. Kedua, seharusnya perusahaan tidak meminta

perusahaan perantara untuk membuatkan faktur pajak terhadap transaksi yang terjadi

dengan non PKP.Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 (1)  UU KUP bahwa transaksi

yang terjadi dengan non PKP tidak boleh dibuatkan faktur pajak karena non

PKP tidak diminta untuk menyetor pajak keluaran Begitu juga tidak seharusnya

diminta membuat faktur pajak untuk mengganti faktur pajak yang hilang akibat

kelalaian dari pihak perusahaan sendiri. Praktik yang dilakukan oleh perusahaan ini

sudah jelas salah.

Sebaiknya, jika perusahaan merasa bahwa tagihan ke pembelinya banyak yang

berisiko tidak tertagih, perusahaan bisa menerapkan sistem pembayaran dengan uang

muka dan penyerahan barang beberapa waktu setelah pembayaran DP (setidaknya

selang satu bulan setelah pembayaran DP). Apa gunanya sistem ini? Dengan sistem

ini, pajak keluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan hanya sebesar tarif

dikalikan uang muka pembelian saja karena barangnya belum diberikan. Jadi,

perusahaan tidak berat untuk melaporkan dan  membayarkan pajak keluaran yang

mereka miliki. Untuk faktur pajak masukan, seharusnya perusahaan lebih teliti dan

disiplin untuk mengumpulkan setiap faktur pajak masukan yang ada karenadengan

adanya faktur pajak tersebut, perusahaan bisa mengkreditkan pajak masukan yang

sudah mereka bayar sehingga mengurangi jumlah PPN yang harus mereka bayarkan

(beban perusahaan menjadi berkurang). Selain itu, perusahaan bisa memilih hanya

bertransaksi dengan pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP (kecuali untuk

pembelian-pembelian tertentu) , jadi tidak perlu menunjuk perusahaan perantara untuk

membuatkan faktur pajak palsu. Dan sangat disarankan untuk tidak meminta

pengusaha yang belum dikukuhkan untuk menjadi PKP membuat faktur pajak.

Mengapa?  Karena hal ini justru akan mempersulit keadaan perusahaan sendiri. Jika

perusahaan diperiksa oleh pihak DJP dan mereka menemukan bahwa faktur tersebut

berasal dari pengusaha non PKP maka sesuai dengan pasal 13 ayat  UU KUP,

perusahaan akan dikenakan denda berupa sanksi pokok pajak beserta bungan

yang akan ditagih DJP  dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Perusahaan yang sudah mengalami kesulitan finansial akan semakin terjepit lagi

karena harus membayar denda pajak ini.
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SOAL 3

a. PPN

No Tgl.FP PK/PM DPP PPN Keterangan

1 1 Mei PK
364.000.000

(40.000 x9.100)

0

(0%x364.000.000)

Ekspor dikenakan

tarif 0%

2 2 Mei PK 180.000.000

18.000.000

(10%x180.000.000)

3 5 Maret PM 100.000.000

10.000.00

(10%x100.000.000)

Faktur sudah

diterima dan

dikreditkan di

bulan Maret

4 April PM
20.000.000

(uang muka)

2.000.000

(10%x20.000.000)

Faktur sudah

diterima dan

dikreditkan di

bulan April.

DPPnya hanya

sebesar jumlah

uang muka karena

barang belum

diterima.

Mei PM 100.000.000

10.000.000

(10%x100.000.000)

Dapat dikreditkan

di bulan Mei.

DPPnya

berdasarkan harga

barang yang masih

harus dibayar oelh

perusahaan karena

barangnya sudah

diterima.

5

10

April PK 80.000.000

8.000.000

(10%x80.000.0000)

Faktur sudah dibuat

dan dilaporkan di

SPT Masa bulan
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April

6 7 Mei PM
30.000.000

(uang muka)

3.000.000

(10%x30.000.000)

Dapat dikreditkan.

DPP hanya sebesar

jumlah uang muka

karena barang baru

dipesan (belum

diterima

perusahaan).

7 9 Mei* PM 217.800.000

21.780.000

(10% x 217.800.000) Dapat dikreditksn

8 10 Mei PK 140.000.000

14.000.000

(10%x140.000.000)

9 11 Mei PK
100.000.000

(25%x400.000.000)

10.000.000

(10%x 100.000.000)

10 15 Mei PK
80.000.000

(100.000.000/1,25)

8.000.000

(10%x80.000.0000

11

16

Mei* PM 17.000.000

1.700.000

(10%x17.000.0000) Dapat dikreditkan

12 18 Mei PK 250.000.000

25.000.000

(10%x250.000.000)

13 20 Mei PK (-) 120.000.000

12.000.000

(10%x120.000.000)

Menjadi pengurang

pajak kreditan

yang ada karena

transaksinya terjadi

dengan

bendaharawan

negara

14

25

Maret PM 40.000.000

4.000.000

(10%x40.000.0000)

Masih bisa

dikreditkan di

bulan Mei karena

masih belum lewat

3 bulan dari masa

transaksi
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15 23 Mei PK (-) 30.000.000

3.000.000

(10%x30.000.0000)

Menjadi pengurang

jumlah pajak

keluaran yang

sudah ada

16 25 Mei PM 50.000.000

5.000.000

(10%x50.000.0000) Dapat dikreditkan

17 26 Mei PM 300.000.000

30.000.000

(10%x300.000.000)

UU PPN pasal 9/8,

tidak dapat

dikreditkan

PPnBM - -

PPnBM tidak

dikenakan ke

konsumen akhir

26 Mei PM 400.000.000

40.000.000

(10%x400.000.000) Dapat dikreditkan

18 28 Mei PM (-) 60.000.000

6.000.000

(10%x60.000.0000)

Menjadi pengurang

nilai Pajak

Masukan yang

telah ada

19 - - - -

Tidak terkait

dengan PPN

20 30 Mei PM
80.000.000

(40%x200.000.000)

8.000.000

(10%x80.000.000)

Tidak dapat

dikreditkan

(Asumsi:bangunan

> 300m²)

21 31 Mei PK 250.000.000

25.000.000

(10%x250.000.000)

Perhitungan :

(7) Tanggal 9 Mei :

DPP = Cost + freight + insurance + Bea Masuk + Bea Masuk Lainnya

= 180.000.000 + 18.000.000 + 19.800.000

= 217.800.000
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Cost = 20.000x9.000 = 180.000.000

Freight+insurance = 10 % x 180.000.000 = 18.000.000

Bea masuk = 10 % x 198.000.000 = 19.800.000

(11) Tanggal 16 Mei :

DPP = Tagihan listrik (nett) + tagihan telpon (nett)

= 12.000.000 + 5.000.000

= 17.000.000

Tagihan listrik (nett) =  100%   x 13.200.000

110 %

= 12.000.000

Tagihan telpon (nett)  = 100%   x 5.500.000

110%

= 5.000.000

b. PPN kurang/lebih bayar

= Pajak Keluaran - Pajak Masukan

= (18.000.000 +14.000.000 + 10.000.000 + 8.000.000 + 25.000.000 -12.000.000 -

3.000.000 + 25.000.000) - (10.000.000 + 3.000.000+ 21.780.000 +1.700.000 +

4.000.000 + 5.000.000 + 40.000.000 -6.000.000)

= 85.000.000 – 79.480.000

= 5.520.000 (kurang bayar)

SOAL 4

1) Rekonsiliasi fiskal

Laporan Laba Rugi Perusahaan

Komersial

Koreksi Fiskal

Fiskal(+) (-)
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Penjualan 200.000.000.000 200.000.000.000

HPP (125.000.000.000) (125.000.000.000)

Laba Kotor 75.000.000.000 75.000.000.000

Beban Pemasaran

Beban Iklan dan Pemasaran

(1) 750.000.000 300.000.000 450.000.000

Beban Insentif Karyawan

(2) 5.800.000.000 5.800.000.000 -

Total Biaya Pemasaran 6.550.000.000 450.000.000

Beban Administrasi

Beban Gaji, Bonus, dan

THR (3) 5.500.000.000 900.000.000 4.600.000.000

PPh pasal 21 ditanggung

perusahaan (4) 750.000.000 750.000.000 -

Biaya Penghapusan Piutang

(5) 50.000.000 50.000.000 -

Biaya penurunan

persediaan 30.000.000 30.000.000

Beban Pajak Bumi dan

Bangunan 60.000.000 60.000.000

Beban perjalanan dinas (6) 150.000.000 80.000.000 70.000.000

Total Biaya Administrasi 6.470.000.000 4.760.000.000

Biaya Operasional

Telepon dan Listrik 845.000.000 845.000.000

Beban depresiasi peralatan

kantor

(7) 23.000.000 4.337.500 27.337.500

Beban depresiasi kendaraan

(8) 140.000.000 34.750.000 105.250.000
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Bunga pinjaman bank

(9) 40.000.000 40.000.000 -

Perawatan mobil dinas dan

bahan bakar (10) 2.800.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000

Beasiswa 1.400.000.000

Bantuan kegiatan sosial

(11) 1.200.000.000 300.000.000 900.000.000

Total Beban Operasional 7.014.000.000 3.277.587.500

Laba Operasional 53.766.000.000 66.512.412.500

Pendapatan (Beban)

Lain-Lain

Dividen PT Patron (nett)

(12) 1.050.000.000. 450.000.000 1.500.000.000

Dividen PT Beautiful (nett)

(13) 750.000.000 187.500.000 937.500.000

Dividen PT Pelangi (30%)

(14) 300.000.000 300.000.000 -

Dividen PT Kintamani

(35%) (15) 350.000.000 350.000.000 -

Penghasilan dari penjualan

investasi 14.000.000.000 14.000.000.000

Keuntungan penjualan

kendaraan (16) 1.900.000 11.000.000 12.900.000

Pendapatan sewa gedung

(17) 5.000.000.000 5.000.000.000 -

Pendapatan sewa kendaraan

(bruto) 200.000.000.000 200.000.000.000

Bunga deposito bank (18) 50.000.000 50.000.000 -

Rugi selisih kurs (25.000.000) (25.000.000)

Total Pendapatan (Beban) 221.476.900.000 216.425.400.000
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Lain-Lain

Laba Bersih Sebelum

Pajak 275.242.900.000 282.937.812.500

Pajak terhutang perusahaan :

= 25 % x Rp 282.937.812.500 = Rp 70.734.453.130

Penjelasan

(1) Beban iklan dan pemasaran dikoreksi positif sebesar Rp 300.000.000 karema biaya

tersebut tidak memiliki daftar nominatif sehingga tidak diperbolehkan menjadi

pengurang dalam penghitungan laba rugi.

(2) Beban outing karyawan dikeluarkan (koreksi positif) sebesar Rp 5.800.000.000

karena biaya outing karyawan tidak berhubungan dengan kegiatan operasional

perusahaan dan termasuk natura yang tidak diperbolehkan menjadi undeductibe

expense ( lihat pasal 9 (e) )

(3) Tunjangan seragam sopir dan seragam kantor dengan total 900.000.000 termasuk

jenis undeductible expense karena merupakan pemberian natura kepada karyawan (

lihat pasal 9(e) ).

(4) PPh pasal 21 tidak diperbolehkan menjadi pengurang dalam laba rugi karena

bebannya dibayar menggunakan uang karyawan, perusahaan hanya bertugas

memotong pajak tersebut. Karenanya, harus dikoreksi positif sebesar 750.000.000

untuk menghilangkan nilai PPh 21 di beban administrasi

(5) Piutang baru boleh diakui penghapusannya oleh pajak setelah melalui 3 syarat

berikut ( pasal 6h UU PPh) :

 Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial

 WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada

Direktorat Jenderal Pajak

 Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau telah

dipublikasikan dalam peenrbitan umum atau khusus.
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Karena piutang perusahaan ini hanya memenugi satu dari tiga syarat    tersebut

maka penghapusannya tidak boleh dibebankan dalam laporan laba rugi, sehingga

harus dibuat koreksi positif sebesar 50.000.000

(6) Dalam pasal 9 ayat 1 (l) disebutkan bahwa salah satu biaya yang tidak

diperbolehkan untuk menjadi undeductible expense adalah biaya yang dikeluarkan

untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Maka,

dalam beban perjalanan dinas yang dilaporkan harus dilakukan koreksi positif

sebesar 80.000.000, sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menanggung biaya

perjalanan dinas keluarga direksi

(7) Perhitungan depreseasi pajak dan akuntansi (dalam ribuan rupiah)

Jadi, total beban depresiasi peralatan kantor dikoreksi negatif sebesar

4.337.500 rupiah

Akuntansi Fiskal Koreksi
Bangunan 128.000-8.000

30
= 4.000

128.000
20

= 6.400
Negatif :
2.400

Peralatan 1 25.000-5000
2

= 10.000

25.000
4

= 6.250
Positif :
3.750

Peralatan 2 45.000-5.000
8

= 5.000

45.000
4

= 11.250
Negatif :
6.250

Peralatan 3 22.000-2.000
10

= 2.000

22.000
8

= 2750
Negatif :
750

Mobil Dinas
(digunakan oleh
pimpinan
perusahaan)

11.000-1.000
5

=2.000

11.000 x 50%
8

= 687,5 Positif :
1312,5

Total 4337,5
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(8) Beban depresiasi kendaraan (dalam ribuan rupiah)

Akuntansi Fiskal Koreksi

Bis 222.000-2000

10

= 20.000

222.000

8

= 27.750

Negatif :

7.750

Van 180.000-20.000

8

= 20.000

180.000

8

= 22.500

Negatif :

2.500

Sedan 440.000-4.000

4

= 100.000

440.000 x 50%

4

= 55.000
Positif :

45.000

Total 34.750

Jadi, total beban depresiasi kendaraan dikoreksi negatif sebesar 20.250.000

rupiah (asumsi :sedan hanya digunakan oleh pimpinan direksi)

(9) Pendapatan bunga deposito perusahaan = 5% x 1.000.000.000

= 50.000.000

Pendapatan bungan pinjaman perusahaan = 8%x 500.000.000

= 40.000.000

Karena jumlah bunga deposito lebih besar daripada bunga pinjaman maka nilai dari

bunga pinjaman tidak boleh dibebankan dalam laporan laba rugi perusahaa.

Sehingga harus dibuat koreksi positif sebesar 40.000.000

(10) Perawatan mobil dinas biaya untuk membeli bahan bakar dalam kasus ini

hanya boleh diakui sebesar 50% dari total biaya yang dikeluarkan karena mobilnya

hanya digunakan oleh pimpinan perusahaan di leevl tertentu dan pimpinan tersebut

diberikan izin untuk membawa pulang mobil perusahaan tersebut.

(11) Dalam pasal 6 disebutkan jenis sumbangan apa saja yang boleh menjadi

beban, diantaranya :

6 i : sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
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6 j : sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang dila-

kukan di Indonesia, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

6k : biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan  Pemerintah

6 l : sumbangan fasilitas pendidikan, yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan  Pemerintah

6 m : sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan  Pemerintah

Berdasarkan data di atas maka kita bisa menentukan bahwa biaya sumbangan

yang harus dikoreksi adalah biaya kegiatan sosial dan bantuan kegiatan keagamaan

dengan jumlah 300.000.000 (asumsi:semua bantuan selain yang dikoreksi sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah )

(12) Dividen dari PT Patron sudah dicatat dengan nilai bersih (sudah dipotong

pajak) dalam laporan laba rugi perusahaan. Maka, kita perlu mengembalikan nilai

bruto dari dividen ini. Hal ini agar pencatatan dalam laporan laba rugi ini konsisten

(akun-akun yang lain dicatat dengan nilai bruto)

Nilai bruto dividen = 1.050.000.000  = 1.500.000.000

0,7

(13) Dividen dari PT Beautiful, sama halnya dengan dividen dari PT Patron harus

dikembalikan ke nilai brutonya baru kemudian dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Nilai bruto dividen =  750.000.000   = 937.500.000

0,8

(14) Dalam UU PPh Pasal 23 disebutkan bahwa dividen yang didapat dari PT,

BUMN, atau BUMD yang dimiliki minimal 25% maka penghasilannya

dikecualikan dari pemotongan pajak. Hal ini menyebabkan penghasilan dividen dari

PT Pelangi  harus dikeluarkan dari laporan laba rugi perusahaan karena kepemilikan

saham perusahaan di PT Pelangi mencapai 30%. (koreksi positif)

(15) Perlakuan yang sama seperti penghasilan dividen dari PT Pelangi karena

perusahaan memiliki saham sebesar 35% di PT Kintamani. Artinya kita perlu

melakukan koreksi positif sebesar Rp 350.000.000

(16) Perhitungan penjualan kendaraan berdasarkan pajak dan akuntansi

Sedan :
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Akuntansi

Nilai Buku = 4.500.000

Nilai Jual   = 4.000.000

Keuntungan penjuaalan = 500.000

 Pajak

Nilai Buku = 0

Nilai Jual  = 4.500.000

Keuntungan penjualan = 4.500.000

Koreksi Positif : 4.000.000

Van :

Akuntansi

Nilai Buku = 4.000.000

Nilai Jual   = 5.500.000

Keuntungan penjualan = 1.500.000

 Pajak

Nilai Buku = 0

Nilai Jual   = 5.500.000

Keuntungan penjualan = 5.500.000

Koreksi Positif : 4.000.000

Bis :

Akuntansi

Nilai Buku = 3.000.000

Nilai Jual   = 2.900.000

Kerugian penjualan =  (100.000)

 Pajak

Nilai Buku = 0

Nilai Jual = 2.900.000

Keuntungan penjualan = 2.900.000

Koreksi Positif : 3.000.000

Total Koreksi Positif = 4.000.000 + 4.000.000 + 3.000.000
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= 11.000.000

(17) Dalam pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa ada beberapa pendapatan yang

tergolong pendapatan dengan pajak final, salah satunya adalah pendapatan dari

sewa tanah dan/atau bangunan. Karena itu, kita harus melakukan koreksi negatif

terhadap pendapatan sewa gedung yang dilaporkan dalam laporan laba rugi

perusahaan ini.

(18) Sama halnya dengan pendapatan dari sewa gedung, penghasilan berupa bunga

deposito merupakan penghasilan dengan pajak final sehingga kita tidak boleh

memasukkannya dalam laporan laba rugi ( maka dilakukanlah koreksi positif).

2) Kredit pajak PPh 24

 Dividen PT Patron (30%)

>> tarif pajak luar neger lebih besar dari dalam negeri sehingga :

PPh 24 =  Pendapatan Luar Negeri x Pajak Terhutang Dalam Negeri

Pendapatan Dalam Negeri

= 1.500.000.000 x 70.734.453.130

Rp 282.937.812.500

=  375.000.000

 Diciden PT Beautiful (20%)

>> tarif pajak luar negeri leboh kecil dari dalam negeri sehingga :

PPh 24 = Pendapatan Luar Negeri x Tarif Pajak Luar Neegri

= 937.500.000 x 20 %

=  187.500.000

 Pendapatan penjualan investasi

>> tarif pajak luar negeri lebih besar dari dalam negeri sehingga :

= 14.000.000.000 x 70.734.453.130

282.937.812.500

= 3.500.000.000

Total kredit PPh 24 = Rp 375.000.000 + Rp 187.500.000 + Rp 3.500.000.000

= Rp 4.062.500.000

Koreksi dilakukan sesuai dengan point (10) dan (11). Pendapatan yang dimasukkan le

laporan laba rugi adalah nilai bruto  (yang belum dikurangi pajak).
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3) Total kredit pajak =

PPh pasal 22 = 750.000.000

PPh pasal 23 = 4.000.000.000

PPh pasal 24 = 4.062.500.000

Angsuran PPh 25 = 13.200.000.000

Total Kredit Pajak`   = 22.552.500.00

Pajak yang harus dibayarkan = Pajak terhutang – kredit pajak

= Rp 70.734.453.130 – Rp 22.552.500.000

=  Rp 48.181.953.130

Jurnal :

Beban Pajak PPh 70.734. 453.130

PPh dibayar dimuka 22.552.500.000

Utang PPh 48.181.953.130

4) Jumlah angsuran pajak tahun 2012 :

Laba menurut fiskal = 282.937.812.500

Penghasilan tidak teraur :

Keuntungan penjualan kendaraan = (12.900.000)

Penjualan Investasi = (14.000.000.000)

Penghasilan Kena Pajak = 268.924.912.500

Pajak terhutang = 67.231.228.130

(25% x 268.924.912.500)

Kredit Pajak :

PPh 22 =      ( 750.000.000)

PPh 23 = (4.000.000.000)

PPh 24 =      (562.500.000)

Angsuran Pajak 2012 61.918.728.130

5) Tiga item yang dapat memunculkan pajak tangguhan :

 Beban depresiasi

Nilai depresiasi bisa berbeda secara akuntansi dengan fiskal karena adanya

perbedaan metode depresiasi dan penentuan umur ekonomis dari suatu aset.
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Dalam fiskal metode penyusutan yang boleh dipakai lebih terbatas, seperti

metode garis lurus dans aldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis

non-bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan metode yang boleh

dipakai hanya metode garis lurus saja. Sementara dalam akuntanis , kita bisa

memilih metode apa yang inigin kita gunakan untuk menghitung nilai

depresiasi aset yang kita miliki. Untuk masalah umur ekonomis, dalam fiskal

ada batasan umur ekonomis dari masing-masing aset sesuai jenisnya ( sesuai

dengan UU PPh pasal ...) sementara dalam akuntansi biasa, kita bisa

mengestimasi sendiri umur ekonomis dari aset-aset yang ada.

 Pengakuan pendapatan dan biaya

Antara fiskal dan komersial bisa berbeda karena adanya perbedaan persyaratan

waktu pengakuan dari pendapatan dan biaya ini sendiri. Secara komersial

akuntansi biasa) pendapatan dan biaya diakui dengan saat terjadinya transaksi

sementara menurut fiskal biaya atau pendapatan baru boleh diakui dan dicatat

ketika benar-benar sudah diterima atau dikeluarkannya uang untuk suatu

transaksi.

 Nilai persediaan

Perbedaan timbul akibat metode yang diperbolehkan oleh akuntansi dengan

fiskal unuk menghitung nilai persediaan ada yang berbeda yaitu, metode laba

bruto. Dalam fiskal, metode ini tidak diperbolehkan untuk digunakan guna

penilaian jumlah persediaan sementara dalam akuntansi biasa diperbolehkan.

Maka, akan timbul perbedaam jika perusahaan mengukur persediaan dengan

metode laba bruto sementara pajak mengukurnya dengan metode rata-rata atau

FIFO.

Perbedaan-perbedaan diataslah yang akhirnya menimbulkan pajak tangguhan.
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