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PERPAJAKAN 2 

KASUS 1A 

 

PT PQR didirikan berdasarkan akta notaris Permata Riana, S.H. tanggal 15 Juli 2001 dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2001. Perusahaan 

berkedudukan di Jl. Merbabu No. 19, Jakarta Pusat, dan telah memiliki NPWP dan NPPKP. 

Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi bidang manufaktur dan penjualan alat-

alat berat ke pasar domestik dan pasar luar negeri. Perusahaan memiliki pabrik yang berada 

di Kawasan Industri Cikarang. Penjualan dilakukan dengan syarat FOB shipping point. 

Pembukuan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia, mata uang Rupiah, serta 

menggunakan basis akrual. Struktur kepemilikan Perusahaan terdiri dari 30% Ibu Rahmawati 

Sudibyo, 50% Bapak Angga Sudarman, dan 20% oleh Express Ltd. (investor dari Thailand, 

tidak memiliki BUT di Indonesia). 

 

Pada bulan Maret 2017, manajemen PT PQR sudah mulai menyusun SPT Tahunan PPh Badan 

2016. Pada saat yang sama, Perusahaan juga sedang mengalami pemeriksaan pajak oleh KPP 

tempat Perusahaan terdaftar yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak 2015. 

Pemeriksaan ini telah berlangsung selama 6 bulan, tetapi sampai sekarang prosesnya masih 

belum selesai. Proses pemeriksaan ini diperkirakan masih akan berlangsung selama kurang 

lebih 3 bulan lagi. Selain itu, saat ini, laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang 

berakhir 31 Desember 2016 juga sedang diaudit oleh KAP Kurnia dan Rekan. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari pihak auditor eksternal tersebut, laporan keuangan (audited) 

baru akan selesai sekitar akhir April 2017. 

 

Setelah proses diskusi antara pihak auditor eksternal dan manajemen Perusahaan, laporan 

keuangan (audited) baru selesai dan diterima oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 29 

April 2017. Oleh karena itu, Perusahaan baru dapat menyelesaikan SPT Tahunan PPh Badan 

2016 pada tanggal 25 Mei 2017. SPT Tahunan PPh Badan 2016 tersebut menunjukkan PPh 

kurang bayar sebesar Rp 650 juta. Karena Perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas, 

Perusahaan membayarkan PPh kurang bayar tersebut dua kali, yaitu pada tanggal 27 Mei 

2017 (sebesar Rp 300 juta) dan 3 Juni 2017 (sebesar Rp 350 juta), dan dilaporkan pada tanggal 

5 Juni 2017 melalui pos tercatat. 

 

Pada bulan Juni 2017, proses pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2015 semakin mendekati 

tahapan closing conference. Anda, sebagai tax manager, tiba-tiba menemukan data bahwa 

ternyata terdapat kesalahan hitung dalam SPT Tahunan PPh Badan 2015. Di dalam 

perhitungan PPh Badan tersebut, jumlah COGS yang dilaporkan overstated, yang 

menimbulkan potensi tambahan pajak kurang bayar sebesar Rp 250 juta. Anda bingung 

apakah mungkin Perusahaan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan 2015 tersebut, 

dan jika memang dimungkinkan untuk melakukan pembetulan, apakah sebaiknya 

Perusahaan melakukan pembetulan tersebut atau tidak. Namun, setelah melalui diskusi yang 



cukup panjang, pihak manajemen Perusahaan akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan 

pembetulan SPT Tahunan PPh Badan 2015 tersebut. 

 

Akhirnya, setelah perdebatan panjang di dalam proses closing conference, tim pemeriksa pajak 

menerbitkan SKP sebagai berikut (asumsi semua SKP diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2017): 

1. SKPKB PPh Badan sebesar Rp 350 juta (belum termasuk sanksi kurang bayar). Perusahaan 

membayarkan kekurangan pajak tersebut pada tanggal 27 Juli 2017. 

2. SKPLB PPh Ps. 21/26 

3. SKPN PPh Ps. 23/26 

4. SKPKB PPh Ps. 4(2) sebesar Rp 50 juta (belum termasuk sanksi kurang bayar), karena 

adanya penghasilan sewa gudang pada bulan Juli 2015 yang belum dipotong. Perusahaan 

membayarkan kekurangan pajak tersebut pada tanggal 27 Juli 2017. 

5. SKPKB PPN, karena adanya penyerahan pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp 350 juta 

yang belum dibuatkan Faktur Pajaknya. Perusahaan membayarkan kekurangan pajak 

tersebut pada tanggal 27 Juli 2017. 

 

PERTANYAAN: 

1. Kapan seharusnya Perusahaan membayarkan kekurangan pajak dan melaporkan SPT 

Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2016? 

2. Dalam menghadapi kondisi dimana laporan keuangan belum dapat diselesaikan tepat 

waktu, apakah Perusahaan diperkenankan untuk mengajukan perpanjangan batas waktu 

pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2016? Apabila diperkenankan, apa saja syarat yang 

harus dipenuhi oleh Perusahaan untuk mengajukan perpanjangan? 

3. Bagaimana pengenaan sanksi perpajakan terhadap SPT Tahunan PPh Badan 2016 apabila 

Perusahaan tidak mengajukan perpanjangan dan apabila Perusahaan mengajukan 

perpanjangan pada poin (2) tersebut? 

4. Menurut Anda, apakah Perusahaan dapat melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh 

Badan 2015 sesuai kondisi pada kasus di atas? Jika Perusahaan dapat melakukan 

pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan 2015, apakah ada sanksi perpajakan yang 

mungkin dikenakan atas pembetulan SPT tersebut? 

5. Apakah tindakan yang diambil oleh manajemen Perusahaan untuk tidak melakukan 

pembetulan SPT Tahunan PPh Badan 2015 sudah tepat? Apakah ada sanksi yang mungkin 

dikenakan atas keputusan Perusahaan untuk tidak melakukan pembetulan? Apabila 

tindakan tersebut tidak tepat, apakah ada tindakan lainnya yang sebaiknya dilakukan oleh 

manajemen Perusahaan (dan apakah ada sanksi yang mungkin dikenakan)? 

6. Bagaimanakah pengenaan sanksi perpajakan atas SKPKB PPh Badan, PPh Ps. 4(2), dan 

PPN yang diterbitkan oleh KPP Pemeriksa Pajak? 

  



PERPAJAKAN 2 

KASUS 1B 

 

Anda bekerja sebagai staf perpajakan di PT RST, yaitu sebuah perusahaan tekstil dengan 

lisensi dari Jepang. Anda diminta oleh manajer Perusahaan untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan perpajakan yang tengah dihadapi oleh Perusahaan, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Sejak awal April 2017, Perusahaan sedang dalam proses pembuatan SPT Tahunan PPh Badan 

2016. Selain itu, Perusahaan juga sedang menghadapi pemeriksaan pajak atas seluruh jenis 

pajak untuk tahun pajak 2015. Karena seluruh staf pajak disibukkan dengan urusan terkait 

pembuatan SPT Tahunan PPh Badan 2016 dan proses pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 

2015 tersebut, kewajiban perusahaan terkait dengan SPT Masa April 2017 agak terbengkalai. 

Perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu sebagaimana 

data berikut: 

 

Jenis PPh PPh Dibayar Tanggal Bayar Tanggal Lapor 

Pasal 21/26 Rp 25 juta 3 Juni 2017 8 Juni 2017 

Pasal 23/26 Rp 15 juta 3 Juni 2017 8 Juni 2017 

Pasal 25 Rp 20 juta 3 Juni 2017 8 Juni 2017 

 

Pertanyaan: 

1. Kapan seharusnya Perusahaan melaporkan SPT Masa April 2017 tersebut? 

2. Berapa sanksi yang akan dikenakan oleh fiskus terkait dengan SPT Masa April 2017 

tersebut? 

 

Berkaitan dengan SPT Tahunan PPh Badan 2016, Perusahaan mengalami kurang bayar 

sebesar Rp 250 juta yang dibayar pada tanggal 30 April 2017 dan dilaporkan pada tanggal 

yang sama. Pada bulan Juli 2017, Perusahaan menyadari bahwa terdapat kesalahan hitung 

yang mengakibatkan PPh kurang bayar yang seharusnya adalah Rp 300 juta, bukan Rp 250 

juta. 

 

Pertanyaan: 

3. Menurut Anda, apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan? Berikan 

penjelasan atas jawaban Anda! 

4. Menurut Anda, apakah ada tax exposure terkait dengan kesalahan hitung yang dilakukan 

oleh Perusahaan tersebut? Berikan penjelasan atas jawaban Anda dan berikan 

perhitungannya! 

 



SPT Tahunan PPh Badan 2015 telah disampaikan oleh Perusahaan secara tepat waktu, yaitu 

tanggal 30 April 2016. Dalam SPT tersebut, terdapat data bahwa penghasilan kena pajak 

Perusahaan adalah sebesar Rp 2 miliar dan kredit pajak yang dilaporkan sebesar Rp 250 juta. 

Pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan PPh Badan 2015 dilakukan sejak awal Februari 2017 dan 

selesai pertengahan Juni 2017. 

 

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya PPh Badan yang masih kurang dibayar. 

Hal ini disebabkan karena, menurut fiskus, jumlah penghasilan kena pajak Perusahaan 

seharusnya adalah sebesar Rp 2,2 miliar (asumsi kredit pajak yang dilaporkan sebesar Rp 250 

juta sudah sesuai). Karena adanya PPh Badan yang kurang bayar tersebut, diterbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tertanggal 15 Juli 2017. Perusahaan membayar 

kekurangan PPh Badan tersebut pada tanggal 10 Agustus 2017. 

 

Pertanyaan: 

5. Kapan seharusnya Perusahaan membayarkan kekurangan pajak dalam SKPKB? Berapa 

jumlah kekurangan pajak yang harus dibayarkan? 

6. Bagaimanakah pengenaan sanksi atas pembayaran kekurangan pajak dalam SKPKB? 

Berikan penjelasan atas jawaban Anda dan berikan perhitungannya! 

7. Apabila Perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, apakah Perusahaan diperkenankan 

untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan SKPKB tersebut? Berikan penjelasan atas 

jawaban Anda! 



PERPAJAKAN 2 

KASUS 2A 

 

Informasi Umum Perusahaan 

PT XYZ adalah perusahaan advertising (periklanan) yang didirikan pada tanggal 9 Januari 

2000 dan berkedudukan di daerah Kuningan, Jakarta. Akta pendirian Perusahaan telah 

didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2000. 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah memberikan persetujuannya tanggal 24 Januari 

2000. Akta tersebut dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Januari 

2000. Pada awalnya, Perusahaan didirikan oleh 3 orang pemegang saham yang sebelumnya 

telah menggeluti industri periklanan selama 10 tahun. Perusahaan telah memiliki NPWP dan 

NPPKP. 

 

Proses Pemeriksaan PPh Badan Tahun 2013 

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-0246/WPJ.04/RP.03/2014 

tanggal 20 Juli 2014, Kantor Pajak melakukan pemeriksaan lapangan di bidang perpajakan 

terhadap PT XYZ untuk PPh Badan tahun fiskal 2013. 

 

Pemeriksaan dilakukan kurang lebih 6 bulan. Selama proses pemeriksaan, Perusahaan 

berusaha untuk selalu menjaga hubungan baik dengan cara bekerja sama dengan Pemeriksa 

melalui penjelasan yang benar, penyediaan data, bukti, dan dokumen pendukung. Setelah 

pemeriksaan selesai dilakukan, Pemeriksa memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada 

Perusahaan pada tanggal 15 Januari 2015 dalam bentuk Surat Pemberitahuan Hasil 

Pemeriksaan (SPHP). 

 

Berikut adalah Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak yang terkait dengan PPh Badan: 

No. Uraian 
Jumlah Koreksi 

(Rp) 
Dasar Dilakukan Koreksi 

1 Peredaran Usaha: Koreksi sebesar Rp293.735.000, terdiri 

dari: 

a. Retur yang tidak ada nota returnya 

Rp121.446.000. 

b. Allowance for doubtful account (AFDA) 

Rp172.289.000. 

Menurut SPT WP 110.632.640.000  

Menurut Pemeriksa 110.926.375.000  

Koreksi  293.735.000 

2 Harga Pokok Penjualan: Koreksi ini merupakan catering & meals. 

Catering & meals tidak dapat dibebankan 

(sesuai Pasal 9 Ayat (1) huruf e UU No. 36 

Tahun 2008) 

Menurut SPT WP 97.100.189.000  

Menurut Pemeriksa 96.139.718.000  

Koreksi  960.471.000 

3 Biaya Lain-Lain: Koreksi terdiri dari: 

a. Biaya penyusutan dikoreksi positif 

sebesar Rp7.563.000 karena WP masih 

Menurut SPT WP 1.469.560.000  

Menurut Pemeriksa 1.315.351.000  



Koreksi  154.209.000 menyusutkan aktivanya walaupun 

masa manfaat telah habis. 

b. Biaya pelayanan klien dikoreksi 

sebesar Rp58.489.000 merupakan client 

representation berupa pemberian dalam 

bentuk natura yang tidak dapat 

dibebankan. 

c. Biaya perjalanan dan representasi 

dikoreksi sebesar Rp29.908.000 terdiri 

dari: 

1. Home leave dikoreksi sebesar 

Rp16.396.000 karena untuk 

kepentingan pribadi yang tidak 

dapat dibebankan. 

2. Entertainment sebesar Rp9.612.000 

karena tidak dapat dibebankan. 

3. Tax of cars office sebesar Rp3.900.000 

dikoreksi seluruhnya karena 

pembayaran pajak untuk 

kepentingan pribadi. 

d. Biaya promosi dikoreksi sebesar 

Rp15.649.000 merupakan new business 

development adalah pengeluaran untuk 

makan dan natura lainnya. 

e. Biaya kantor dikoreksi sebesar 

Rp42.600.000 terdiri dari: 

1. Car parking office dikoreksi sebesar 

Rp3.875.000 karena di daftar aktiva 

perusahaan tidak terdapat 

kendaraan. 

2. Canteen dikoreksi sebesar 

Rp35.666.000 merupakan 

kenikmatan dalam bentuk natura. 

3. Parties dikoreksi sebesar 

Rp3.059.000 merupakan 

kenikmatan dalam bentuk natura. 

4 Kredit PPh Badan: Koreksi berupa bukti potong PPh Pasal 23 

sebesar Rp20.836.000 karena hasil 

konfirmasi jawaban ”tidak ada”. 

Menurut SPT WP 1.092.115.000  

Menurut Pemeriksa 1.071.279.000  

Koreksi  20.836.000 

 

Perusahaan memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

tersebut pada tanggal 21 Januari 2015. Isi surat tanggapan tertulis tersebut tidak menyetujui 



(menolak) sebagian hasil pemeriksaan dengan berdasarkan informasi-informasi di bawah 

ini: 

 

1. Peredaran Usaha: 

a. Benar-benar telah terjadi retur atas pendapatan yang diterima Perusahaan sebesar 

Rp121.446.000 dan Perusahaan mencatatnya sebagai pengurang nilai peredaran usaha. 

(Perusahaan menolak) 

b. Data AFDA adalah sebagai berikut: (Perusahaan menyetujui) 

AFDA Awal 172.289.000 

AFDA Akhir 172.289.000 

 

2. Harga Pokok Penjualan: 

Biaya catering & meals merupakan salah satu unsur biaya dari total seluruh biaya produksi 

dari supplier Perusahaan (Perusahaan melakukan subkontrak untuk beberapa pekerjaan 

pembuatan iklan kepada pihak lain), dimana biaya ini akan dibebankan semuanya kepada 

Perusahaan melalui sistem reimbursement. Kemudian, seluruh biaya tersebut oleh 

Perusahaan dibebankan dalam HPP. (Perusahaan menolak) 

 

3. Biaya Lain-Lain: 

a. Biaya penyusutan sebesar Rp7.563.000 terkait dengan aktiva yang masa manfaatnya 

telah habis. (Perusahaan menyetujui) 

b. Biaya pelayanan klien sebesar Rp58.489.000 merupakan client representation berupa 

pemberian dalam bentuk berbagai macam suvenir. (Perusahaan menolak) 

c. Biaya perjalanan dan representasi sebesar Rp29.908.000 terdiri dari: 

1) Home leave sebesar Rp16.396.000 merupakan biaya perjalanan bagi direksi untuk 

urusan Perusahaan. (Perusahaan menolak) 

2) Entertainment sebesar Rp9.612.000 merupakan biaya jamuan yang ada daftar 

nominatifnya. (Perusahaan menolak) 

3) Tax of cars office sebesar Rp3.900.000 merupakan pembayaran pajak untuk mobil 

dinas direksi yang dibawa pulang. (Perusahaan menolak) 

d. Biaya promosi sebesar Rp15.649.000 merupakan bagian dari new business development 

yang berupa pengeluaran untuk makan. (Perusahaan menolak) 

e. Biaya kantor sebesar Rp42.600.000 terdiri dari: 

1) Car parking office sebesar Rp3.875.000 merupakan biaya parkir untuk mobil dinas 

direksi yang dibawa pulang. (Perusahaan menolak) 

2) Canteen sebesar Rp35.666.000 merupakan biaya makan karyawan di kantin 

perusahaan. (Perusahaan menolak) 

3) Parties sebesar Rp3.059.000 merupakan akun biaya perayaan ulang tahun 

Perusahaan. (Perusahaan menolak) 

 



4. Kredit Pajak PPh Badan: 

PPh Pasal 23 sebesar Rp20.836.000 benar-benar telah dipotong oleh pihak ketiga dari 

penghasilan Perusahaan dan Perusahaan memiliki bukti potong atas PPh Pasal 23 sebesar 

jumlah tersebut. (Perusahaan menolak) 

 

Setelah menerima tanggapan dari Perusahaan dan mendiskusikannya dalam pembahasan 

akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa ternyata tidak menyetujui seluruh poin-poin yang ditolak 

(tidak disetujui) oleh Perusahaan dan tetap mempertahankan temuannya dan tidak ada 

temuan yang dibatalkan. 

 

Selanjutnya, Pemeriksa menerbitkan SKPKB PPh Badan No: 00041/206/02/017/15 tertanggal 5 

Februari 2015 sebesar Rp 417.902.750. 

 

Pertanyaan: 

1. Menurut Anda, apa kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi oleh Perusahaan jika 

tidak menyampaikan surat tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan? 

 

Karena SKPKB PPh Badan tahun 2013 tersebut tidak mengakomodasi poin-poin dalam surat 

tanggapan dari Perusahaan (yang tidak disetujui Perusahaan), maka Perusahaan mengajukan 

permohonan keberatan dengan menggunakan bahasa Indonesia pada tanggal 25 April 2015. 

Sebelum mengajukan surat keberatan tersebut ke kantor pajak, Perusahaan telah membayar 

pajak terutang sesuai dengan perhitungan PPh Badan yang Perusahaan ajukan dalam Surat 

Keberatan. 

 

Pertanyaan: 

2. Menurut Anda, apa kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi oleh Perusahaan jika 

menyampaikan surat keberatannya pada tanggal 10 Mei 2015? 

3. Menurut Anda, adakah konsekuensi yang akan dihadapi oleh Perusahaan karena hanya 

membayar pajak terutang sesuai dengan perhitungan PPh Badan yang Perusahaan ajukan 

dalam Surat Keberatan? 

 

Berdasarkan surat permohonan keberatan dari Perusahaan tersebut, maka pada tanggal 8 

November 2015 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-285/WPJ.04/2015 

tentang Keputusan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan yang menetapkan: 

a. Menolak seluruhnya permohonan keberatan WP. 

b. Mempertahankan SKPKB PPh Badan Tahun 2013 No. 00041/206/02/017/15 tertanggal 5 

Februari 2015. 

 

Dengan dikeluarkannya surat keputusan keberatan tersebut, Perusahaan merasa tidak puas. 

Perusahaan tetap berniat untuk memperjuangkan dan mempertahankan hasil perhitungan 



PPh Badan tahun 2013 sesuai dengan perhitungan Perusahaan, bukan perhitungan dari 

Kantor Pajak. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Perusahaan adalah mengajukan 

permohonan banding pada tanggal 1 Februari 2016. Tidak ada pembayaran pajak apapun 

terkait PPh Badan tahun 2013 yang dilakukan oleh Perusahaan sebelum mengajukan surat 

banding tersebut ke Kantor Pajak. 

 

Pertanyaan: 

4. Menurut Anda, apa kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi oleh Perusahaan jika 

menyampaikan surat banding tersebut pada tanggal 10 Februari 2016? 

5. Menurut Anda, apakah keputusan Perusahaan untuk tidak membayar pajak apapun 

terkait PPh Badan tahun 2013 sebelum mengajukan banding dapat dibenarkan? 

6. Jika Perusahaan tidak mengajukan banding (menerima hasil surat keputusan Keberatan 

dari kantor pajak), berapa pajak yang masih harus dibayar oleh Perusahaan? Kapan 

Perusahaan harus membayar pajak terutang tersebut? 

 

Setelah melewati beberapa kali proses persidangan, akhirnya pada tanggal 3 Juni 2016, 

Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan seluruh banding Perusahaan terhadap 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-285/WPJ.04/2015 tanggal 8 November 2015 

mengenai Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2013 Nomor: 

00041/206/02/017/15 tanggal 5 Februari 2015. 

 

Pertanyaan: 

7. Berapa pajak yang harus dibayar oleh Perusahaan dengan dikeluarkannya surat 

keputusan banding dari pengadilan pajak tersebut? 

8. Seandainya pengadilan pajak hanya menerima 50% banding yang diajukan oleh 

Perusahaan, berapa pajak yang masih harus dibayar oleh Perusahaan? Kapan Perusahaan 

harus membayar pajak terhutang tersebut? 

 

  



PERPAJAKAN 2 

KASUS 2B 

 

PT PQR telah menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh Badan Tahun Pajak 2015 pada 

tanggal 30 April 2016. Dalam SPT yang disampaikan tersebut, PT PQR menyatakan pajak 

lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000. 

 

Atas SPT yang menyatakan lebih bayar pajak tersebut, telah diterbitkan Surat Perintah 

Pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2016. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan indikasi 

tindak pidana perpajakan sehingga diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti 

permulaan. 

 

Dalam hal pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengumpulkan bukti ke berbagai pihak, dimana 

salah satunya adalah bank tempat rekening PT PQR. 

 

PERTANYAAN: 

1. Terkait dengan kasus di atas, kapan batas akhir pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut 

untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebelum usulan melaksanakan pemeriksaan 

bukti permulaan? 

2. Apa dasar hukum yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan dalam 

kasus di atas? 

3. Apakah batas waktu pada pertanyaan (1) berlaku jika usulan untuk dilakukan 

pemeriksaan bukti permulaan tersebut diterima? 

4. Apabila pemeriksa tidak mendapatkan bukti tindak pidana perpajakan dari bank tempat 

rekening PT PQR yang mengakibatkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dihentikan 

pada 1 Agustus 2017 dan menyimpulkan tidak adanya bukti permulaan tindak pidana 

perpajakan, apa prosedur selanjutnya? Apakah ada akibat hukum dari SPT lebih bayar 

tersebut? 

5. Bagaimana perbedaan dasar hukum permintaan data keuangan PT PQR kepada bank 

tersebut jika dilakukan sebelum 8 Mei 2017 dan pada/sesudah 8 Mei 2017? 

  



KASUS 1A 

1. SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan paling lambat 30 April 2017 (UU KUP Pasal 3 Ayat 4). 

 

PPh Kurang Bayar dibayarkan paling lambat sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan atau 

30 April 2017 (UU KUP Pasal 9 Ayat 2). 

 

2. Perusahaan dapat mengajukan perpanjangan untuk paling lama 2 bulan (UU KUP Pasal 3 Ayat 

4). 

 

Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain ke DJP, 

disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dan SSP sebagai bukti pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak yang terutang (UU KUP Pasal 3 Ayat 4 dan 5). 

 

3. Apabila perusahaan mengajukan perpanjangan, perusahaan dapat menyampaikan SPT 

Tahunan PPh Badan paling lama 30 Juni 2017. Apabila perusahaan menyampaikan SPT 

sebelum batas maksimal tersebut, sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000 

tidak dikenakan, tetapi sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan (dihitung sejak batas 

waktu pembayaran sampai dengan pembayaran dilakukan) tetap dikenakan apabila 

perhitungan pajak sebenarnya menyatakan pajak kurang bayar yang lebih besar daripada 

pajak kurang bayar menurut perhitungan sementara (Penjelasan UU KUP Pasal 3 Ayat 5). 

 

Apabila perusahaan tidak mengajukan perpanjangan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000 atas keterlambatan pelaporan SPT (UU KUP 

Pasal 7 Ayat 1) dan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas keterlambatan 

pembayaran PPh Kurang Bayar dihitung sejak batas waktu pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran dilakukan (UU KUP Pasal 9 Ayat 2b). 

 

4. Perusahaan tidak dapat melakukan pembetulan karena pemeriksaan sudah dilakukan (UU KUP 

Pasal 8 Ayat 1), tetapi perusahaan dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran (UU KUP 

Pasal 8 Ayat 3 dan 4). 

 

Seandainya perusahaan dapat melakukan pembetulan, maka perusahaan akan dikenakan 

sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar 

dihitung sejak batas waktu pembauaran sampai dengan tanggal pembayaran dilakukan (UU 

KUP Pasal 8 Ayat 2). 

 

5. Perusahaan sudah tepat untuk tidak melakukan pembetulan karena pemeriksaan sudah 

dilakukan (UU KUP Pasal 8 Ayat 1). 

 

Namun, sebaiknya perusahaan melakukan pengungkapan ketidakbenaran sebelum 

diterbitkannya SKP (UU UP Pasal 8 Ayat 3). Perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi 

berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar (UU KUP Pasal 8 Ayat 5). Namun, 

hal ini lebih baik dibandingkan dengan dikenakan sanksi pidana karena perusahaan dengan 

sengaja tidak melaporkan data SPT secara benar. 

 



6. Sanksi perpajakan atas SKPKB: 

a. SKPKB PPh Badan: 350 juta, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per 

bulan, maksimal 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya tahun 

pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB (UU KUP Pasal 13 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2). 

 

Sanksi bunga = 2% x 350 juta x 19 bulan  dari 1 Januari 2016 s.d. 5 Juli 2017 

 

b. SKPKB PPh 4(2): 50 juta, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per 

bulan, maksimal 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa 

pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB (UU KUP Pasal 13 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2). 

 

Sanksi bunga = 2% x 30 juta x 24 bulan  dari 1 Agustus 2015 s.d. Juli 2017 

 

c. SKPKB PPN: 35 juta, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, 

maksimal 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya tahun pajak 

sampai dengan diterbitkannya SKPKB (UU KUP Pasal 13 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2, UU 

KUP Pasal 14 Ayat 1 huruf d). 

 

Sanksi bunga = 2% x 35 juta x 23 bulan  dari 1 September 2015 s.d. 5 Juli 2017 

 

KASUS 1B 

1. PPh 21/26  batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan 

SPT tanggal 20 bulan berikutnya (batas waktu pelaporan SPT Masa April 2017 adalah 20 Mei 

2017) 

 

PPh 23/26  batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan 

SPT tanggal 20 bulan berikutnya (batas waktu pelaporan SPT Masa April 2017 adalah 20 Mei 

2017)  

 

PPh 25  batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan SPT 

tanggal 20 bulan berikutnya (batas waktu pelaporan SPT Masa April 2017 adalah 20 Mei 2017) 

 

2. Sanksi perpajakan: 

PPh 21/26: 

Sanksi denda (keterlambatan pelaporan SPT) = 100.000 (UU KUP Pasal 7 Ayat 1) 

Sanksi bunga (keterlambatan pembayaran) = 2% x 25 juta x 1 bulan  dari 10 Mei 2017 s.d. 8 

Juni 2017 

 

PPh 23/26: 

Sanksi denda (keterlambatan pelaporan SPT) = 100.000 (UU KUP Pasal 7 Ayat 1) 

Sanksi bunga (keterlambatan pembayaran) = 2% x 15 juta x 1 bulan  dari 10 Mei 2017 s.d. 8 

Juni 2017 

 

PPh 25: 

Sanksi denda (keterlambatan pelaporan SPT) = 100.000 (UU KUP Pasal 7 Ayat 1) 



Sanksi bunga (keterlambatan pembayaran) = 2% x 20 juta x 1 bulan  dari 15 Mei 2017 s.d. 8 

Juni 2017 

 

3. Perusahaan dapat mengajukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 sebelum 

dilakukan pemeriksaan (UU KUP Pasal 8 Ayat 1). 

 

4. Ada tax exposure yaitu apabil perusahaan mengajukan pembetulan, perusahaan akan 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan (dari pajak kurang bayar 50 

juta) dihitung sejak saat penyampaikan SPT berakhir sampai dengan saat pembayaran (UU 

KUP Pasal 8 Ayat 2). 

 

Sanksi bunga = 2% x 50 juta x 3 bulan  dari 1 Mei 2017 s.d. Juli 2017 (asumsi bayar 

kekurangannya di bulan Juli) 

 

5. Perusahaan membayar kekurangan pajak dalam SKPKB paling lambat 1 bulan setelah 

diterbitkannya SKPBK atau 14 Agustus 2017 (UU KUP Pasal 9 Ayat 3). 

 

Jumlah kekurangan pajak: 

 Menurut WP Menurut pemeriksa 

PKP 2 miliar 2.2 miliar 

PPh terutang 25% x 2 miliar = 500 juta 25% x 2.2 miliar = 550 juta 

Kredit pajak 250 juta 250 juta 

PPh kurang bayar 250 juta 300 juta 

Jumlah kekurangan pajak dalam SKPKB = 300 juta – 250 juta = 50 juta 

 

6. Sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dihitung sejak 

saat terutangnya pajak atau berakhirnya tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB 

(UU KUP Pasal 13 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2).  

 

Sanksi bunga = 2% x 50 juta x 19 bulan  dari 1 Januari 2016 s.d. 15 Juli 2017 

 

7. Perusahaan diperkenankan untuk menunda pembayaran SKPKB apabila perusahaan 

mengalami kesulitan likuiditas, untuk paling lama 12 bulan (UU KUP Pasal 9 Ayat 4). 

 

KASUS 2A 

1. Apabila perusahaan tidak menyampaikan surat tanggapan terhadap SPHP, maka pemeriksa 

pajak tetap membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP, yang ditandatangani oleh tim 

pemeriksa pajak. 

 

2. Perusahaan dianggap tidak menyampaikan Surat Keberatan apabila Surat Keberatan baru 

disampaikan pada tanggal 10 Mei 2015 karena paling lambat adalah 4 Mei 2015 (UU KUP Pasal 

25 Ayat 4). 

 

3. Tidak ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh Perusahaan karena hanya membayar pajak 

sesuai yang disetujui. Hal ini karena kewajiban membayar pajak yang masih harus dibayar 



tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan (UU KUP 

Pasal 25 Ayat 7). 

 

4. Perusahaan dianggap tidak menyampaikan Surat Banding apabila Surat Banding baru 

disampaikan pada tanggal 10 Februari 2016 karena paling lambat adalah 7 Februari 2016 (UU 

KUP Pasal 27 Ayat 3). 

 

5. Keputusan Perusahaan untuk tidak membayar pajak apapun sebelum mengajukan banding 

dapat dibenarkan karena kewajiban membayar pajak yang masih harus dibayar tertangguh 

sampai dengan 1 bulan sejak diterbitkannya Putusan Banding (UU KUP Pasal 27 Ayat 5a). 

 

6. Perusahaan harus membayarkan pajak sebesar jumlah pajak berdasarkan keputusan 

keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pajak 

tersebut dibayarkan paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau 

paling lambat 7 Desember 2015 (UU KUP Pasal 9 Ayat 3). Perusahaan juga akan dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 50% dari pajak yang masih harus dibayar (UU KUP Pasal 25 

Ayat 9). 

 

Berdasarkan perhitungan: 

Dibayar sebelum melaporkan SPT = 1.923.607.750 

Pajak masih kurang dibayar (berdasarkan pemeriksaan) = 372.939.750 (revisi soal, nilai SKPKB 

harusnya ini, yaitu sebesar selisih perhitungan pajak antara pemeriksa dan WP) 

Dibayar setelah SKPKB terbit (sejumlah yang disetujui), sebelum mengajukan keberatan = 

44.963.000 

 

Dibayar setelah keberatan ditolak = 372.939.750 – 44.963.000 = 327.976.750 

Sanksi = 50% x 327.976.750 = 163.988.375 

 

7. Karena putusan banding mengabulkan seluruhnya, maka setelah putusan banding diterbitkan, 

perusahaan tidak lagi membayar pajak. Perusahaan cukup hanya membayar pajak sebesar 

jumlah yang dibayarkan sebelum mengajukan keberatan. 

 

8. Perusahaan harus membayarkan pajak sebesar jumlah pajak berdasarkan keputusan banding 

dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan Pajak tersebut 

dibayarkan paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya Putusan Banding atau paling lambar 2 Juli 

2016 (UU KUP Pasal 9 Ayat 3). Perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 

sebesar 100% dari pajak yang masih harus dibayar (UU KUP Pasal 27 Ayat 5d). 

 

Diajukan banding = 327.976.750 

Pajak yang masih harus dibayar = 50% x 327.976.750 = 163.988.375 

Sanksi = 100% x 163.988.375 = 163.988.375 

 

KASUS 2B 

1. Batas akhir pemeriksaan SPT lebih bayar sebelum usulan pemeriksaan bukti permulaan adalah 

12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap (UU KUP Pasal 17B Ayat 1). Apabila 



asumsinya mengajukan permohonan bersamaan dengan SPT, maka paling lambat 30 April 

2017. 

 

2. Dasar hukum pemeriksaan bukti permulaan: UU KUP Pasal 43A Ayat 1. 

 

3. Tidak berlaku apabila dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atas WP, sesuai UU KUP Pasal 

17B Ayat 1a. 

 

4. Prosedur selanjutnya adalah apabila diterbitkan SKPLB untuk WP, maka WP berhak 

memperoleh imbalan bunga 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak jangka 

waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap sampai dengan SKPLB 

diterbitkan (UU KUP Pasal 17B Ayat 4). 

 

5. Sebelum 8 Mei 2017: dasar hukumnya adalah UU KUP Pasal 35 Ayat 2  bank masih dapat 

merahasiakan data 

Setelah 8 Mei 2017: PERPU 1 Tahun 2017  bank tidak dapat merahasiakan data (permintaan 

data ke perbankan relatif lebih mudah) 

 



menurut SPT menurut pemeriksa

Peredaran usaha Rp110.632.640 Rp110.926.375

HPP Rp97.100.189 Rp96.139.718

Rp13.532.451 Rp14.786.657

biaya lain2 Rp1.469.560 Rp1.315.351

PKP Rp12.062.891 Rp13.471.306

Pajak terutang Rp3.015.723 Rp3.367.827

Kredit PPh Rp1.092.115 Rp1.071.279

Kurang bayar Rp1.923.608 Rp2.296.548 -Rp372.940 selisih

ini harus dibayar

koreksi Rp293.735

Rp960.471

Rp154.209

Rp20.836

Rp172.289 positif Rp12.242.743

Rp7.563 positif Rp3.060.686

Rp179.852 disetujui Rp1.968.571 setelah koreksi 

Rp44.963

SKPKB Rp417.903

Keberatan Rp372.940

Sanksi administrasi keberatan Rp899 per bulan

Denda Rp186.470

PERHITUNGAN KASUS 2A

Pajak yang harus 

dibayar sebelum 

keberatan


