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UNIVERSITAS INDONESIA 
Program Studi S-1 Akuntansl 

Ujian Tengah Semester Gasal 2013/2014 

Petunjuk: 

Mata Kuliah 
Hari/Tanggal 
Do sen 

Waktu 
Sifat 

: PERPAJAKAN 2 
: Rabu I 23 Oktober 2013 
: PARALEL ;,EMUA KELAS 

1. Tubagus Chairul Amachi 
2. Novita Budi Sulistyarini 

:150 menit 
: Open All Printed Materials 

1. Jawablah setiap soal dengan jelas dan sistematis 
2. Selalu cantumkan referensi peraturan/undang-undang yang menjadi dasar jawaban 

and a 
3. Apabila terdapat keterangan yang tidak disebutkan di soal, gunakan asumsi anda 

yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

SOAL I (25%) 

1. Jelaskan perbedaan antara pajak daerah dengan pajak pusat, dilihat dari fungsi, cara 

pemungutan, dan jenis-jenis pajaknya. 

2. Jelaskan fungsi dari bea materai, besar tarifnya serta konsekuensi apabila suatu 

dokumen tidak dibubuhi materai. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemeteraian 

kemudian. 

3. Jelaskanlah pengaturan terkait PBB sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No. 28 
Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

4. Pada tahun 2013, Bapak Husen memiliki dua aset berupa tanah dan bangunan di daerah 

Jakarta Timur, yaitu: 

a. Rumah tinggal 

Luas Tanah 200m2 

Luas bangunan 150m2 

Luas jalan masuk dari pagar ke pintu rumah 20m2 

b. Hotel 

Luas Tanah 800m2 

Luas Bangunan 1500m2. 



Fasilitas hotel : 

- Kolam renang 25m2 

- Jalan masuk menuju bangunan hotel 100m2 

NJOP tanah dan bangunan untuk kedua objek tersebut adalah sama, yaitu: 

NJOP Tanah Rp5juta/m2 

NJOP Bangunan Rp2juta/m2 

Hitunglah PBB yang harus dibayar Bapak Husen di tahun 2013. 

Asumsi: 

Berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011: 

NJOPTKP Rp15.000.000 

Tarif PBB: 

NJOP Tanah dan bangunan < Rp200 juta 

NJOP Tanah dan bangunan ~ Rp200 juta dan< Rp2M 

NJOP Tanah dan bangunan ~ Rp2M dan< Rp10M 

NJOP Tanah dan bangunan ~ Rp10M 

SOAL II (40%) 

0,01% 

0,1% 

0,2% 

0,3% 

PT Handayani {"Perusahaan") merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan 

sepeda fixie yang memiliki kantor pemasa ran yang t ersebar di beberapa kota besar di indonesia. 

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Bintaro. Perusahaan berdiri pada tahun 2010 dan terdaftar di 

KPP Tangerang dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak (NPPKP) 01.234.567.8.090.000. 

Di tahun 2012, Pe rusahaan mengalami penurunan laba karena turunnya nilai penjualan dan 

meningkatnya biaya produksi. Ka rena penurunan tersebut, Perusahaan mengalami lebih bayar 

dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2012 yang dilaporkan tanggal 15 April 2013 dan mengajukan 

restitusi atas kelebihan baya r tersebut. 

Karena Perusaha an melaporkan SPT Lebih Bayar, KPP Tangerang metaku kan pemeriksaan atas 

semua perpajakan Perusahaan yang dimulai di bulan Juni 2013. Pemeriksaan dilakukan kurang leb ih 

5 bulan. Pemeriksa memberitahukan Hasil Pemeriksaannya pada tanggal 5 November 2013 dan 

ditanggapi oleh Perusahaan pada tanggat 10 November 2013. Pada tanggal 15 November 2013, KPP 

Tangerang mengeluarkan SKPKB sebagai berikut: 

1. SKPKB PPh Badan sebesar Rp225 juta (Pokok Rp200juta, bunga Rp25juta) 

2. SKPKB PPh Pasal 21 sebesar Rp55juta (Pokok Rp50 juta, bunga Rp5juta) 

3. SKPKB PPN sebesar Rp18juta (Pokok Rp15juta, Bunga Rp3juta) 



Berikut adalah sebagian koreksi yang dilakukan fiskus berkaitan dengan penerbitan SKPKB di atas: 
) 

1. SKPKB PPh Badan ·. 

- Fiskus melakukan koreksi atas biaya penyis ihan piutang sebesar Rp 200juta karena menurut 

f iskus biaya penyisihan piutang merupakan non deductible expense . 

- Selain itu, berkaitan dengan biaya gaji, di dalamnya termasuk medical expense sebesar 

Rp600juta yang menurut fiskus tidak boleh dijadikan biaya oleh perusahaan. 

2. SKPKB PPh Pasal 21/26 

Berdasarkan hasil pengujian fiskus atas SPT PPh Pasal 21, daftar gaji/upah dan hasil equalisasi 

dengan pemeriksaan PPh Badan, diketahui terdapat Objek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan 

Perusahaan. Menu rut fiskus, seharu snya biaya-biaya di bawah ini masu k sebagai Objek PPh Pasal 

21: 

- Biaya PPh Karyawan 

Menurut fiskus, biaya PPh karyawan merupakan Objek PPh Pasal 21 karena Perusahaan t idak 

melakukan koreksi atas biaya tersebut dalam perhitungan PPh badannya. 

- Biaya Direksi 

Biaya direksi merupakan beban yang dibiayakan oleh Perusahaan dalam perhitungan PPh 

badannya sehingga menu rut Fiskus biaya tersebut merupakan Objek PPh Pasal 21. 

3. SKPKB PPN 

Berdasa rkan pengujian fi skus atas SPT PPN dan transaksi di laporan keuangan, Fiskus 

menemukan bahwa terda pat penjualan a set tetap berupa mobil sedan yang sebelum nya 

digunakan untuk kendaraan dinas, dengan harga jual Rp150juta . Perusahaan tidak memungut 

PPN atas transaksi penjualan tersebut. Menurut fiskus, Perusahaan seharusnya memungut PPN 

10% atas transaksi tersebut . 

Berikut adalah informasi-informasi dari sehubungan dengan akun-akun yang dikoreksi oleh Fiskus : 

- dari ledger tahun 2012 (sebelum jurnal penutup ) diketahui hal-hal sebagai berikut: 

Sal do awal 2012 akun allowance for doubtful acccount: RpSOjuta 

Saldo akhir 2012 akun allowance for doubtful acccount: Rp150juta 

Saldo akhir 2012 akun bad debt expense: Rp300j uta 

Perusahaan melakukan penghapusan piutang sebesar Rp200juta (sudah sesuai dengan 

peraturan) 

medico( expense diberikan dengan 3 skema, yaitu: 

a. Berupa reimbursement (penggantian) biaya pengobatan karyawan level manager sebesar 

Rp150juta. Jumlah tersebut tidak dimasukkan ke dalam komponen gaji karyawan dalam 

menghitung PPh Pasal 21. 

b. Berupa reimbursement (penggantian) biaya pengobatan Direksi sebesar Rp250juta. Jumlah 

tersebut t elah dimasukkan ke dalam komponen gaji karyawan dalam menghitung PPh Pasal 

21 

c. Berupa pengobatan Cuma-Cuma untuk level staf sebesar Rp200juta. Jumlah t ersebut t idak 

dimasukkan ke dalam komponen gaji karyawan dalam menghitung PPh Pasal 21 

biaya direksi adalah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh direksi ya ng melakukan 

perjalanan sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti biaya tiket, akomodasi 



dan sebagainya. Bukti pendukung atas semua pengeluaran tersebut diberikan oleh direksi 

kepada Perusaha an. 

Berdasarkan informasi sebagian koreksi di atas: 

a. Menu rut anda, Perusahaan kemungkinan akan mengajukan keberatan atas SKPKB yang mana? 

b. Berikan alas an atas jawaban and a di no. a secara lengkap dan dengan dasa r hukumnya! 

Dalam tanggapannya pada tanggal10 November 2013, Perusahaan hanya menyetujui bahwa kurang 

bayar PPh Badan senilai RplOOjuta sedangkan kurang bayar PPh Pasal 21 sebesar Rp25juta dan PPN 

tidak ada yang disetujui. Oleh karen a itu, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh 

Badan, SKPKB PPh Pasal 21/26, dan SKPKB PPN dalam satu Surat Keberatan yang diserahkan pada 

tanggal 10 Februari 2014. Sebelum mengajukan Surat Keberatan, Perusahaan telah membayar 

sejumlah yang dia setujui pada tanggal1 Februari 2014. 

Berdasarkan informas di atas: 

c. Apakah ketentuan formal Surat Keberatan telah dipenuhi oleh Perusahaan? Berikan penjelasan 

jawaban and a! 

d. Apakah Perusahaan akan dikenakan denda terkait dengan pembayaran 1 Fe bruari 2014? 

Sebutkan dasar hu kumnya! 

e. Jika jawaban anda di no. d adalah ya, berapa denda yang harus dibayar Perusahaan? Berikan 

perhitungannya! 

Jika jawaban anda di no. d adalah tidak, abaikan pertanyaan no. e ini! 

Asumsikan Surat Keberatan Perusahaan diproses. Setelah mempelajari kasusnya maka Dirjen Pajak 

mengeluarkan Keputusan Keberatan pada tanggal1 Mei 2014 dengan hasil sebagai berikut: 

Menerima sebagian surat keberatan atas SKPKB PPh Badan sebesar Rp150 juta 

Menolak seluruhnya surat keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 

Berdasarkan informasi di atas: 

f. Jika Perusahaan akhirnya menyetujui hasil dari Keputusan Keberatan maka kapan dan berapa 

Perusahaan harus membayar pajak kurang bayar (pokok dan sanksi) tersebut? 

g. Jika Perusahaan akhirnya menyetujui hasil dari Keputusan Keberatan dan membayar pajak 

kurang bayar pada tanggal10 Juni 2014 maka berapa denda yang harus dibayar Perusahaan? 

h. Jika Perusahaan menolak seluruh Keputusan Keberatan dan mengajukan banding, dan oleh 

Pengadilan Pajak bandingnya ditolak seluruhnya, berapakah pajak kurang bayar (pokok dan 

sanksi) yang harus di bayar Perusahaan. 

SOAL Ill (35%) 

PT Juara Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu dengan 

peredaran usaha bruto per tahun rata-rata sebesar RpS0-60 Milyar. Pada bulan Februari 

2013, KPP Pratama Grogol, tempat PT Juara Abadi terdaftar, melakukan pemeriksaan untuk 

semua pajak PT Juara Abadi tahun 2012 karena KPP Pratama Grogol melihat bahwa hasil 

kinerja PT Juara Abadi yang direfleksikan dalam laporan keuangan, memiliki perbedaan 

signifikan dengan rata-rata perusahaan lainnya yang sejenis. 



Sebelum menyerahkan data-data yang diminta oleh pemeriksa, PT Juara Abadi melakukan 

review atas SPT PPh Badan tahun 2012. Berdasarkan review tersebut, PT Juara Abadi 

menemukan bahwa terdapat penjualan sepatu di akhir Desember 2012 yang be!um 

dilaporkan di SPT Badan "Ph Tahun 2012 sebesar RpSOO Juta. Seluruh biaya dari penjualan 

tersebut sudah dibukukan dan dilaporkan dalam SPT PPh Badan t ahun 2012. Kare na 

kesadarannya sendiri, PT Juara Abadi langsung melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 

2012. 

Pemeriksaan pajak akhirnya selesai pada bulan Agustus 2013, dan berdasarkan Pembetulan 

SPT PPh Badan tahun 2012, Pemeriksa menemukan bahwa t erdapat beberapa biaya 

PT Juara Abadi yang seharusnya tidak dapat dibiayakan karena tidak berhubungan dengan 

kegiatan usaha PT Juara Abadi, sehingga PT Juara Abadi memiliki kekurangan pembayaran 

PPh Badan sebesar Rp250juta. Atas kekurangan pembayaran te rsebut, Pemeriksa 

menerbitkan SKPKB PPh Badan pada tanggal 12 September 2013. 

Terkait dengan hal tersebut, Pemeriksa juga mengkoreksi PPN Masukan dari biaya-biaya 

t ersebut yang sebelumnya dikompensasi ke PPN keluaran, karena menurut pemeriksa, PPN 

Masukan tersebut seharusnya tidak dikompensasi dengan PPN keluaran karena t idak 

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Atas koreksi PPN Masukan tersebut, 

pemeriksa menetapkan kurang bayar PPN sebesar Rp25juta dan atas kekurangan tersebut, 

pemeriksa menerbitkan SKPKB PPN pada tanggal12 September 2013. 

Setelah SKPKB diterbitkan, pada bulan Desember 2013, PT Juara Abadi menemukan bahwa 

masih terdapat penjualan yang belum dibukukan, karena tagihannya t erselip, sebesar 

Rp300juta. Karena ingin menjadi wajib pajak yang patuh, PT Juara Abadi berencana untuk 

melakukan pembetulan kembali. 

Pertanyaan: 

1. Apakah PT Juara Abadi dapat melakukan pembetulan sedangkan KPP telah 

melakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan tersebut? Jelaskan 

konsekuensi apabila PT Juara Abadi melakukan pembetulan dalam kondisi tersebut. 

2. Hitunglah SKPKB (pokok dan bunga) yang diterbitkan berdasa rkan hasil pemeriksaan 

3. Apakah PT Juara Abadi dapat melakukan pembetulan sedangkan KPP t elah 

menyelesaikan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan tersebut dan SKPKB telah 

diterbitkan? Jelaskan konsekuensi apabila PT Juara Abadi melakukan pembetulan 

dalam kondisi tersebut. 
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Jawaban UTS Pajak2 Ganjil 2013/2014 

Soal 1 (20%) 

1. Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah 
 Pajak Pusat Pajak Daerah 
Fungsi Untuk membiayai pengeluaran 

dan pembangunan negara 
Untuk membiayai pengeluaran 
dan pembangunan daerah 

Cara 
Pemungutan 

Dipungut oleh pemerintah pusat 
(Direktorat Jenderal Pajak) 

Dipungut oleh pemerintah 
daerah (Dinas Pendapatan 
Daerah) 

Jenis PPN, PPh, PPnBM, Bea 
Meterai 

Pajak Provinsi: Pajak Rokok, 
Pajak Kendaraan Bermotor 
Pajak Kabupaten/Kota: Pajak 
Reklame, Pajak Hiburan, Pajak 
Restoran 

 
2. Fungsi Bea Meterai: 

‐ Sebagai pajak/penghimpun dana dari masyarakat 
‐ Sebagai penguat hukum atas dokumen yang penting dan berharga 
 
Konsekuensi jika dokumen tidak dibubuhi Bea Meterai: 
Dokumen yang tidak dibubuhi meterai tetap sah. Namun, jika dokumen tersebut akan 
dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan, maka harus dilunasi bea meterainya 
dahulu sehingga pada akhirnya kekuatan pembuktiannya akan sama dengan dokumen 
yang telah bermeterai. 
 
Pemeteraian kemudian: 
Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh 
Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi 
sebagaimana mestinya. (Pasal 1 ayat (2) huruf d) 
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Tarif Bea Meterai: (PP No.24 tahun 2000)  
 
Jenis Dokumen Tarif 

- surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan 
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai 
perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; 

- akta-akta Notaris termasuk salinannya; 

- akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya; 

- dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di 
muka Pengadilan, yaitu: 

1)  surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; 

2)  surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai 
berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain 
atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula. 

Rp 6.000,00 

- surat yang memuat jumlah uang, yaitu: 

1)  yang menyebutkan penerimaan uang; 

2)  yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan 
uang dalam rekening di Bank; 

3)  yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau 

4)  yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya 
atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; 

- surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep 

≤ Rp 250.000 : 
tidak kena bea 
meterai 
> Rp 250.000 dan 
≤ Rp 1.000.000 : 
Rp 3.000 
> Rp 1.000.000 : 
Rp 6.000 

Cek dan bilyet giro Rp 3.000 
Efek atau sekumpulan efek ≤ Rp 1.000.000 : 

Rp 3.000 
> Rp 1.000.000 : 
Rp 6.000 

 
 

3. Perbedaan Pengaturan PBB Sebelum dan Sesudah UU No.28 tahun 2009 
Sebelum terbit UU No.28 tahun 2009, PBB merupakan pajak pusat. Namun, setelah 
terbit UU tersebut, BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang sebelumnya 
menjadi bagian tak terpisahkan dari PBB, menjadi pajak daerah. 
Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, 
administrasi, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pada prinsipnya secara administrasi, terjadi 
perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB 
tercatat pada keuangan negara (APBN) dalam penerimaan perpajakan, kemudian 
setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah. 
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4. Perhitungan PBB 
Item Penghitungan Jumlah 
NJOP Bumi  
Rumah Rp 5.000.000 x   200 Rp     1.000.000.000 
Hotel Rp 5.000.000 x   800 Rp     4.000.000.000 
Total NJOP Bumi  Rp     5.000.000.000 
  
NJOP Bangunan  
Rumah Rp 2.000.000 x   150 Rp        300.000.000 
Jalan ke pintu rumah Rp 2.000.000 x     20 Rp          40.000.000 
Hotel Rp 2.000.000 x 1500 Rp     3.000.000.000 
Jalan ke hotel Rp 2.000.000 x   100 Rp        200.000.000 
Kolam renang hotel Rp 2.000.000 x     25 Rp          50.000.000 
Total NJOP Bangunan  Rp     3.590.000.000 
  
Total NJOP  Rp     8.590.000.000 
NJOPTKP  Rp          15.000.000 
NJOPKP  Rp     8.575.000.000 
PBB terutang 0,2% x Rp 8.575.000.000 Rp          17.150.000 

 
Soal 2 (40%) 
 

a. Keberatan atas: b. Alasan 
1. SKPKB PPh Badan Medical expense dengan sistem reimbursement merupakan 

deductible expense, sehingga perusahaan akan mengklaim boleh 
membebankan medical expense sebesar 400 juta. 
Sedangkan medical expense dalam bentuk pengobatan cuma-
cuma (natura) merupakan nondeductible expense (Pasal 9 ayat 1 
huruf e) 
Cadangan piutang tak tertagih memang merupakan nondeductible 
expense (Pasal 9 ayat 1 huruf c) 
Perusahaan menyetujui koreksi fiskal (+) sebesar 400juta (dari 
cadangan piutang tak tertagih dan pengobatan cuma-cuma) -> PPh 
badan kurang bayar 100 juta (25% x 400juta) 

2. SKPKB PPh Pasal 
21/26 

Meskipun biaya direksi merupakan deductible expense bagi 
perusahaan, tetapi bagi direksi hal ini merupakan natura, sehingga 
bukan merupakan objek PPh 21 (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) 

3. SKPKB PPN Mobil sedan yang sebelumnya digunakan untuk kendaraan dinas 
bukan merupakan Barang Kena Pajak (PPN). 
Pasal 1A ayat 2 huruf e UU PPN 
‘Yang tidak termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak 
adalah: 
Barang Kena Pajak 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 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.’ 



MOJAKOE Perpajakan 2  UTS Semester Genap 2013/2014

 Dilarang memperbanyak Mojakoe ini tanpa seizin SPA FEUI 
 
 

     
 

c. Ketentuan formal Surat Keberatan belum sepenuhnya dipenuhi oleh perusahaan. Salah 
satu yang terlihat jelas di soal adalah satu surat keberatan untuk semua surat ketetapan 
pajak (dalam hal ini PPh Badan, PPh 21/26, PPN), padahal seharusnya satu surat untuk 
satu surat ketetapan pajak. (PMK No. 194/PMK.03/2007) 
 

d. Terkait pembayaran 1 Februari 2014, perusahaan tidak dikenakan denda. Dalam hal ini 
perusahaan mengajukan keberatan, sehingga batas waktu pembayaran kekurangan 
pajak tertangguh sampai dengan satu bulan sejak terbitnya Surat Keputusan Keberatan, 
sesuai Pasal 25 ayat (7) UU KUP berikut, 
“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang 
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.” 
Akan tetapi, perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak kurang 
bayar yang disetujuinya. 
Bunga = 2% x 10 (dari 15 april-1 februari) x Rp 100.000.000 = Rp 20.000.000 
 

e. Abaikan. 
 

f. Perusahaan harus membayar pajak kurang bayar paling lambat satu bulan sejak 
terbitnya Surat Keputusan Keberatan (dalam hal ini 1 Juni 2014) 
Besaran yang harus dibayar perusahaan: 
Pajak Kurang Bayar 
PPh Badan = Rp 150.000.000 – Rp 100.000.000 = Rp   50.000.000 
PPh 21       = Rp   50.000.000 
Total Pajak Kurang Bayar    = Rp 100.000.000 
Denda  = 50% x Rp 100.000.000  = Rp   50.000.000 
Total yang harus dibayar    = Rp 150.000.000 
 

g. Denda= 50% x Rp 100.000.000  = Rp 50.000.000 
Bunga= 2% x 1 x Rp 100.000.000 = Rp   2.000.000 
Total sanksi administrasi  = Rp 52.000.000 

h. Besaran yang harus dibayar perusahaan: 
Pajak Kurang Bayar 
PPh Badan = Rp 150.000.000 – Rp 100.000.000 = Rp   50.000.000 
PPh 21       = Rp   50.000.000 
Total Pajak Kurang Bayar    = Rp 100.000.000 
Denda  = 100% x Rp 100.000.000  = Rp 100.000.000 
Total yang harus dibayar    = Rp 200.000.000 
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Soal 3 
 
1. PT Juara Abadi masih bisa melakukan pembetulan meskipun DJP telah melakukan 

pemeriksaan, asalkan DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Pasal 8 ayat 4 UU 
KUP) 

 Konsekuensi: pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan 
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar 
harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan (Pasal 8 
ayat 5 UU KUP). 

 Besar pajak kurang dibayar= 150% x (25% x Rp 500.000.000) = Rp 187.500.000 
 Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan 

pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran 
pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak. 

 
2. SKPKB PPh Badan = 150% x Rp 250.000.000  = Rp 375.000.000 
 SKPKB PPN  = 150% x Rp 25.000.000 = Rp   37.500.000 
 Total Pajak Kurang Bayar (beserta sanksi kenaikan) = Rp 412.500.000 
 
3. PT Juara Abadi masih bisa melakukan pembetulan meskipun DJP telah menyelesaikan 

pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB  
 Konsekuensi: …., terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan 

dilakukan penyelidikan, apabila Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya 
tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak kurang 
dibayar (Pasal 8 ayat 3 UU KUP). 

 Besar pajak kurang dibayar = Rp 300.000.000 + 150% x Rp 300.000.000 
      = Rp 750.000.000 
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