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SOAL 1 

1. SPT PPh Tahunan Perusahaan : 5,2 Milyar 

SPT Masa PPN :  

Perbedaan omzet menurut SPT PPN dan SPT PPh Tahunan Perusahaan disebabkan 

karena terdapat perbedaan kategori objek pajak menurut PPh dan PPN, seperti 

berikut: 

a. Perusahaan membagikan tekstil kepada karyawan untuk seragam kerja satpam 

senilai 200 juta. Hal ini tidak dapat diakui sebagai omzet perusahaan karena tidak 

terjadi penjualan atau menambah penghasilan perusahaan. Seragam kerja satpam 

seharusnya dimasukkan ke dalam biaya karyawan dan menjadi deductible expense 

(Pasal 9 ayat 1e UU PPh). Pemberian cuma-cuma ini termasuk transaksi PPN 

karena terjadi penyerahan BKP di dalam daerah pabean sehingga perlu membuat 

Faktur Pajak. Hal ini menjadi perbedaan karena perusahaan tidak boleh mencatat 

hal ini sebagai penghasilan dalam SPT PPh, namun tercatat sebagai penyerahan 

(penghasilan) dalam SPT PPN. 

b. Pembagian tekstil kepada panti asuhan sebesar 200 juta masuk ke dalam 

pemberian cuma-cuma dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan bagi 

perusahaan (Tidak boleh diakui sebagai omzet penghasilan dalam SPT PPh). 

Namun karena terjadi penyerahan barang dalam daerah pabean sehingga diakui 

sebagai penyerahan (penghasilan) dalam SPT PPN. 

c. Perusahaan menyumbangkan tekstil motif kotak-kotak untuk mendukung Jokowi 

sebesar 300 juta. Hal ini masuk ke dalam kategori pemberian cuma-cuma 

sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan bagi perusahaan. Namun karena 

terjadi penyerahan barang dalam daerah pabean sehingga diakui sebagai 

penyerahan (penghasilan) dalam SPT PPN. 

d. Sebagai bagian dari THR, Perusahaan membagikan produk tekstil kepada 

karyawan sebesar 300 juta. Hal ini tidak dapat diakui sebagai omzet perusahaan 

karena diberikan kepada karyawan. Namun pemberian ini masuk ke dalam 

kategori penyerahan barang dalam daerah pabean sehingga diakui dalam SPT PPN 

(pemberian cuma-cuma). 
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Selain itu, juga terdapat perbedaan waktu pengakuan penghasilan antara PPh 

dengan PPN, seperti tercermin dalam pengakuan penghasilan berikut ini: 

e. Penjualan senilai 300 juta yang terjadi di akhir bulan Desember diakui di dalam 

SPT PPN karena dalam PPN, penyerahan atau pembayaran, mana yang terlebih 

dahulu dilakukan. Karena penyerahan dilakukan terlebih dahulu 

dibandingkan pembayaran, maka atas penjualan ini dicatat dalam SPT PPN 

bulan Desember. Namun karena pembayaran dilakukan pada awal Januari 

sehingga perusahaan mengakui pendapatan pada awal Januari pada SPT PPh 

perusahaan. 

Poin PPh PPN 

A Tidak diakui sebagai 

penghasilan perusahaan 

Diakui sebagai objek PPN 

B Tidak diakui sebagai 

penghasilan perusahaan 

Diakui sebagai objek PPN 

C Tidak diakui sebagai 

penghasilan PPh 

Diakui sebagai objek PPN 

D Tidak diakui sebagai 

penghasilan PPh 

Diakui sebagai objek PPN 

E Diakui sebagai objek PPh 

pada Januari 2014 bukan 

Desember 2013 

Diakui sebagai objek PPN 

 

2. Berikut data beban karyawan yang di koreksi perusahaan : 

a. Makan siang untuk seluruh pegawai adalah deductible expense karena 

pemberian makan untuk seluruh pegawai adalah natura dengan pengecualian 

yang tertulis pada Pasal 9 ayat 1e UU PPh. 

b. Seragam untuk satpam adalah deductible expense karena termasuk ke dalam 

pemberian natura dengan pengecualian akibat satpam memerlukan seragam 

untuk melakukan pekerjaannya. (Pasal 9 ayat 1e UU PPh) 

c. Outing ke Anyer untuk seluruh pegawai adalah non deductible expense Karena 

hal ini dianggap sebagai pemberian natura kepada pegawai tanpa kepentingan 

pekerjaan. 
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3. Dalam hal beban depresiasi, saran Pak Sutikno sudah tepat karena beban depresiasi 

untuk rumah dinas dan BMW yang diperuntukkan bagi direktur tersebut dapat di 

bebankan sebesar 50% ke perusahaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait 

masa manfaat kendaraan, baik sedan BMW untuk direktur maupun kendaraan dinas 

operasional kantor yang memiliki masa manfaat 10 tahun. Keduanya termasuk ke 

dalam aset bergerak kelompok II yang memiliki umur fiskal sebesar 8 tahun. 

Perbedaan masa manfaat menurut akuntansi dan fiskal inilah yang menuntut untuk 

juga dilakukan koreksi.  

 

4. Beban Bunga yang dibayar perusahaan sebesar 100 juta yaitu 10% dari jumlah utang 

milik perusahaan. Sehingga besar dari bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya 

yaitu sebesar 10% x (1 M – 500 juta) = 50 juta. 

Beban Jasa Konsultan Manajemen 

Pembayaran beban jasa konsultan kepada TEXMANS Ltd senilai 350 juta dianggap 

melewati batas kewajaran akibat penawaran PT SRITEX dimana beban jasa konsultan 

dengan fee sebesar 200 juta sehingga yang dapat dibebankan sebesar nilai wajar yaitu 

200 juta. (Pasal 9 ayat 1f UU KUP) Namun, mengingat PT SRITEX juga merupakan 

pihak yang memiliki hubungan istimewa, perlu ditinjau ulang beban jasa konsultan 

manajemen tersebut untuk menilai ulang kewajarannya.  

 

5. Perlakuan terhadap biaya perjalanan dinas yang diberikan tidak tepat karena di 

dalamnya terdapat biaya fiskal luar negeri untuk istri direktur, dimana hal tersebut 

tidak dapat dibebankan sebagai biaya perjalanan dinas.  

Perlakuan terhadap biaya marketing tidak tepat sebab biaya marketing hanya bisa 

dibebankan ketika dilengkapi dengan daftar nominatif yang jelas.  

 

SOAL 2 

1. Saran dari Konsultan Pajak : 

PT Graha Loka WAJIB menjadi PKP di tahun 2014, karena omzet PT Graha Loka dalam 

1 semester di tahun 2013 saja sudah mencapai Rp5 milyar (>4,8milyar). 

Sebaiknya PT Graha Loka mendaftarkan diri menjadi PKP secara mandiri, paling 

lambat akhir bulan berikutnya setelah omzet perusahaan melewati Rp4,8 milyar 

(seharusnya mendaftar paling lambat akhir bulan Juli 2013). Jika perusahaan mendaftar 
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PKP sendiri, kewajiban perpajakan perusahaan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

hanyalah kewajiban maju, yaitu perusahaan baru mulai membayar dan melaporkan PPN-

nya setelah menjadi PKP. 

Jika perusahaan menunggu untuk dikukuhkan menjadi PKP oleh otoritas perpajakan, 

maka perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakan untuk PPN-nya mundur sampai 

dengan 5 tahun kebelakang. 

 

2. Aktivitas yang merupakan objek PPN PT Graha Loka (V) : 

 Sewa ballroom         X 

 Fasilitas Hotel (kolam renang, 

salon, gym, restoran)        X 

 Jasa katering         X 

 Jasa dekorasi   V 

 Jasa sound system  V 

 Jasa cleaning service  X 

 Jasa pengelolaan parkir V 

 

3. Meskipun penyewa membayar hanya 75% di awal masa sewa, perpajakan (PPN) yang 

harus dibayar tetap sebesar 100% atas nilai sewa, karena pemberi sewa telah melakukan 

penyerahan ruangan sewa di awal sepenuhnya. (Pengenaan PPN : yang lebih dulu antara 

penyerahan atau pembayaran) 

 

SOAL 3 

1. PT Mandiri Karya 

a. Nilai Impor (NI) = Rp 100.000.000,- 

memiliki Angka Pengenal Impor (API)  tarif PPh 22 = 2,5% 

PPh 22 dipungut =  

2,5% x Rp100.000.000,-  

= Rp2.500.000,- 

 

 

b. Penjualan pada Bendaharawan Kementrian Pendidikan Nasional 

Nilai kontrak = Rp30.000.000,- 

Persediaan barang 

   

100.000.000  

 

PPh 22 

       

2.500.000  

 

 

Kas 
 

   

102.500.000  

Kas 

     

29.550.000  

 PPh 22      450.000  
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PPh 22 dipungut = 1.5% x 

Rp30.000.000,- = Rp450.000,- 

c. Menerima pembayaran sewa kantor 

Penghasilan sewa = Rp10.000.000,- 

PPh 4(2) final = 10% x Rp10.000.000,- = Rp1.000.000,- 

Kas      10.000.000  

 

 

Pendapatan Sewa 

 

     

10.000.000  

PPh 4 ayat (2)        1.000.000  

 

 

Kas 

 

        

1.000.000  

 

d. Menerima dividen dari PT Mega Karya 

Nilai dividen = Rp25.000.000,- 

PPh 23 dipotong = 15% x Rp25.000.000,- = Rp3.750.000,0 

Kas 

     

21.250.000  

 

PPh 23 

       

3.750.000  

 

 

Pendapatan investasi 

 

     

25.000.000  

 

e. Menerima imbalan jasa teknik 

Imbalan = Rp100.000.000,- 

PPh 23 dipotong = 2% x Rp100.000.000,- = Rp2.000.000,- 

Kas 

     

98.000.000  

 

PPh 23 

       

2.000.000  

 

 

Pendapatan jasa 

 

   

100.000.000  

 

f. Membayar angsuran PPh 25 

Angsuran PPh 25 bulan April 2014 = Rp14.000.000,- 

PPh 25 (angsuran) 

     

14.000.000  

 

 

Kas 

 

     

14.000.000  

  

 

Pendapatan 

 

     
30.000.000  
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g. Menerima SKP KB PPh Badan tahun 2012 

Tidak ada jurnal di bulan April karena pelunasan atas SKP KB (jika disetujui) dapat 

dilakukan 1 bulan setelah SKP KB diterbitkan. 

 

2. PT Jaya Sentosa 

Jasa konsultan di Hongkong = US$4 ribu 

Kurs jual per US$1 = Rp9.200; Kurs KMK US$1 = Rp9.100 

Tarif PPh 26 = 20% 

Biaya konsultan = $4.000 x Rp9.100 = Rp36.400.000,- 

PPh 26 yang dipotong = 20% x $4.000 x Rp9.100 = Rp7.280.000,- 

Biaya konsultan 

     

29.120.000  

 

PPh 26 

       

7.280.000  

 

 

Kas 

 

     

36.400.000  

 

3. PT XYZ 

Pajak keluaran  40.000.000 

Pajak masukan (30.000.000) 

PPN terutang 10.000.000 

PPN  

     

10.000.000  

 

 

Kas 

 

     

10.000.000  

 

 


