
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 10 
PERUSAHAAN MODAL ASING (PMA) 
YANG MENGGUNAKAN BAHASA 
ASING 
DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH 
 
 
 Dalam Bab ini akan dibahas penghitungan pajak apabila penduduk asing 
memiliki usaha di Indonesia, dan harus tunduk pada ketentuan perundang-
undangan perpajakan di Indonesia, karena dalam tax treaty tidak diatur 
demikian. Pembahasan ini diperlukan guna membedakan pemajakan yang 
diperoleh Subjek Pajak Luar Negeri dengan pemajakan penduduk asing yang 
telah berubah status menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri atau dari awal sudah 
menanamkan modal ke Indonesia dan berlaku penghitungan pemajakan 
Indonesia. 
 
KETENTUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN PMA 

 
Untuk Perusahaan Asing yang berkedudukan di Indonesia, BUT, Joint 

Operation, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, atau yang mendirikan 
perusahaan di Indonesia dapat memilih pembukuan dengan mata uang asing 
dan bahasa asing, namun harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam 
Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut : 
1.  Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa 
asing dan mata uang selain Rupiah adalah : 
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a. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing, yaitu Wajib Pajak 
yang beroperasi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur 
mengenai Penanaman Modal Asing; 

b. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak yang 
beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 
pertambangan; 

c. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Bagi Hasil, yaitu Wajib Pajak yang 
beroperasi berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai 
pertambangan minyak dan gas bumi; 

d. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2  ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2000, atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda (P3B) yang terkait; 

e. Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri, 
yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan atau 
dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri dalam 
hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) 
huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2000. 

2.  Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yang diperbolehkan untuk 
dipergunakan dalam pembukuan Wajib Pajak adalah bahasa Inggris dan 
mata uang Dollar Amerika Serikat. 

3.  Penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar 
Amerika Serikat oleh Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin 
tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka 
Kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil  Izin tertulis tersebut dapat 
diperoleh Wajib Pajak dengan  mengajukan surat permohonan kepada 
Direktur Jenderal Pajak, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku 
yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika 
Serikat tersebut dimulai, atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian bagi 
Wajib  Pajak baru. Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan 
memberikan keputusan atas permohonan izin penyelenggaraan pembukuan 
dalam bahasa lnggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Keputusan 
Menteri Keuangan atas permohonan WP diterbitkan paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak. Apabila 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat, Menteri 
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Keuangan  tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan tersebut 
dianggap diterima. 

4.  Bagi Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan 
dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, berlaku 
ketentuan konversi ke mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai berikut : 

a.  Pada awal tahun buku : 
 Penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat 

untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari Neraca akhir 
tahun buku sebelumnya (dalam mata uang Rupiah) yang dikonversikan 
ke mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs : 
a. Untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun menggunakan 
kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut; 

b. Untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta menggunakan 
kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut; 

c. Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang 
sebenarnya berlaku pada  akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan 
sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas; 

d. Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, di samping menggunakan nilai 
historis, atas  nilai selisih lebih dikonversi ke dalam mata uang 
Dollar Amerika Serikat dengan  menggunakan kurs yang sebenarnya 
berlaku pada saat dilakukannya revaluasi; 

e. Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam mata uang Rupiah dari 
tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke dalam mata uang Dollar 
Amerika Serikat dengan  menggunakan kurs yang sebenarnya 
berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya,  berdasarkan sistem 
pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas; 

f. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang 
sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi; 

g. Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari 
mata uang Rupiah ke mata uang Dollar Amerika Serikat, maka 
selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan. 

b. Dalam tahun berjalan : 
a. Untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang Dollar Amerika 

Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi 
yang bersangkutan; 
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b. Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang 
menggunakan mata uang selain Dollar Amerika Serikat, 
dikonversikan ke mata uang Dollar Amerika Serikat dengan 
menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya 
transaksi, yaitu sebagai berikut : 
i. Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, 

maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi 
tersebut; 

ii. Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang 
berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya 
berlaku, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang 
dilakukan secara taat asas. 

5.  Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 untuk Tahun Pajak pertama 
penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar 
Amerika Serikat adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam mata 
uang Rupiah  yang dikonversikan dengan menggunakan kurs yang 
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir 
tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dalam bahasa Inggris dan 
mata uang Dollar Amerika Serikat. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 
25 dan Pasal 29 serta Pajak Penghasilan Final yang dibayar sendiri oleh 
Wajib Pajak diizinkan  untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa 
Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, dapat dilakukan dalam 
mata uang Rupiah. Dalam hal pembayaran pajak tersebut dilakukan dalam 
mata uang Rupiah, Wajib Pajak harus mengkonversikan pembayaran 
dalam mata uang Rupiah tersebut ke mata uang Dollar Amerika Serikat 
dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri 
Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran. 

6.  Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam 
bahasa Inggris dan  mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 
beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa 
laporan keuangan, dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Dalam 
penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang 
Nomor  7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, lapisan 
penghasilan kena pajak dikonversi ke dalam mata uang Dollar Amerika 
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Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir Tahun Pajak yang 
bersangkutan. 

7.  Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 dalam mata uang Rupiah yang akan 
dikreditkan dalam Surat  Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
badan, harus dikonversi ke dalam mata uang  Dollar Amerika Serikat 
dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan  Menteri 
Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau 
pemotongan/pemungutan pajak tersebut. 

8.   Wajib Pajak yang ternyata : 
a. Tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan 

dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, atau 
permohonannya ditolak, atau tidak menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, 
namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan 
mata uang Dollar Amerika Serikat; atau  

b. Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa 
Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat atau telah 
memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa 
Indonesia atau mata uang Rupiah; maka izin untuk menyelenggarakan 
pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar  Amerika 
Serikat dicabut dan Wajib Pajak tidak boleh lagi mengajukan 
permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa 
Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Perlakuan tersebut 
tidak dikenakan apabila Wajib Pajak memberitahukan secara tertulis 
mengenai pembatalan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam 
bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam batas 
waktu 3 (tiga) bulan  setelah tahun buku berjalan sebagaimana 
dimaksud dalam Keputusan Persetujuan Menteri Keuangan. 

9.   Sisa kerugian fiskal dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya 
yang dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak dimulainya pembukuan 
dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, dikonversi ke 
dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang 
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir 
tahun buku pada saat kerugian fiskal tersebut terjadi. 

 
PENGHITUNGAN LABA RUGI PERUSAHAAN PMA 
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Rekonsiliasi Fiskal menurut definisi penulis adalah penyesuaian 

ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus 
disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan 
pasal 28 ayat 7 UU KUP “Dengan demikian pembukuan harus 
diselenggarakan dengan cara atau sistem yang yang lazim dipakai di Indonesia 
misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan 
perundang-undangan perpajakan menentukan lain ”. 

Penyesuaian dimaksud dilakukan di setiap akhir tahun pajak, dimana 
secara komersial atau akuntansi pencatatan telah dilakukan setiap tanggal 
transaksi,  perpajakan tidak mengatur secara khusus, bagaimana melakukan 
pencatatan setiap transaksi yang terkait dengan aspek perpajakan. 

Menurut penulis, tidak ada neraca fiskal, yang ada hanyalah laporan laba 
rugi rekonsiliasi fiskal. Neraca tetap mengikuti Standar Akuntansi Keuangan, 
karena terkait dengan relevan dan kepercayaan atau kebenaran suatu keadaan 
perusahaan. 
  Perbedaan tersebut ada yang bersifat tetap namun ada juga yang bersifat 
sementara waktu, perbedaan tetap timbul karena perpajakan dengan 
kewenangannya telah mengatur dan bertentangan dengan ketentuan akuntansi, 
sedangkan beda waktu, secara prinsip tidak ada perbedaan biaya, hanya waktu 
yang membedakan alokasi biaya per tahunnya. 
 
BEDA WAKTU 

Menurut penulis Beda Waktu adalah biaya atau pembebanan menurut  
perpajakan dan akuntansi adalah sama, yang membedakan adalah waktu atau 
masa alokasi biaya. 

Misal penyusutan aktiva, PT. Semoga Perpajakan Jujur membeli Aktiva 
berupa Mobil truk pada tanggal 10 Januari 2004 senilai Rp.100.000.000, maka 
menurut akuntansi aktiva tersebut terserah kebijakan manajemen untuk 
menentukan masa manfaatnya, jika manajemen menggunakan metode garis lurus 
dengan masa manfaat 4 tahun, maka Penyusutan tersebut adalah 25% per tahun, 
namun menurut pajak aktiva tersebut harus dimasukkan dalam kelompok II, 
dimana penyusutannya adalah 12,5%, sehingga masa manfaatnya lebih lama 
yakni 8 tahun. Pada dasarnya biaya tersebut jumlahnya sama namun timbul 
perbedaan karena waktu alokasi yang berbeda. 

Uraian 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Penyusutan  25 jt 25 jt 25 jt 25 jt     
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akuntansi 

Penyusutan  
perpajakan 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 jt 12.5 
jt 

Koreksi (+)  (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) 

 
Koreksi Beda Waktu  menurut penulis adalah sebagai berikut : 
a. Penyusutan; 
b. Leasing; 
c. Perbedaan Metode penentuan Harga Pokok; 
d. Selisih Kurs; 
e. Revaluasi Aktiva; 
f. Beban sewa lebih dari satu tahun. 
 
Penyusutan   

Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (Satu)  tahun dan 
dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:  

a) Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut 
harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan 
Obyek Pajak. 

b) Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak 
berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, hal 
ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 dan Pasal 11 UU PPh. 

Sedangkan menurut PSAK 17 metode penghitungan penyusutan terdiri dari ; 
Metode Garis Lurus, Metode Jumlah Angka Tahun, Metode Saldo Menurun, 
Metode Jam Jasa,  Metode Jumlah Unit  Produksi, Metode Berdasarkan jenis  dan 
kelompok, Metode Anuitas, Sistem Persediaan. 

Mengingat perpajakan telah mengatur tentang penyusutan dalam Pasal 11 UU 
PPh, maka akuntansi atau pembukuan harus mengikuti ketentuan perpajakan 
dalam menghitung penghasilan neto menurut perpajakan di akhir tahun pajak. 

Berdasarkan Pasal 11 UU PPh, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai 
biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan cara 
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mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui 
penyusutan. 

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah 
berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali 
(termasuk pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang) tidak boleh 
disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut digunakan untuk perusahaan atau 
dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut 
berkurang, dapat disusutkan. Misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan 
genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata. 

Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak 
pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut. 

 
Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut ketentuan Perpajakan : 
a. Bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi 

harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method). 
b. Bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas 

nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining balance method). 
 
Ketentuan Penyusutan dalam Perpajakan 
a. Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat azas. 
b. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan 

metode garis lurus. 
c. harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus 

atau metode Saldo menurun (pilih salah satu dan taat azas). 
d. Jika WP memilih menggunakan metode Saldo Menurun, nilai sisa buku pada 

akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. 
e. Sesuai dengan pembukuan WP, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau 

sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan. 
f. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, atau pada bulan 

selesainya pengerjaan suatu harta (selesainya proses pengerjaan) sehingga 
penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata. 

g. Berdasarkan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat dimulainya penyusutan 
dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan  atau pada bulan harta tersebut mulai 
menghasilkan (saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat 
diterima atau diperolehnya penghasilan). 
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h. Jika WP melakukan penilaian kembali (Revaluasi Aktiva) maka dasar 
penyusutan harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva 
tersebut. 

i. Penyusutan terhadap suatu aktiva dikelompokkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan No.82/KMK.04/ 1995 Jo. No.520/KMK.04/2000 Jo. 
KMK No.138/KMK.03/ 2002. 

j. Kelompok Harta berdasarkan Pasal 11(6) UU PPh adalah  sebagai berikut : 
 

Uraian Masa manfaat Metode Garis Lurus Metode Saldo Menurun 

Kelompok I 4 tahun 25% 50% 

Kelompok II 8 tahun 12,5% 25% 

Kelompok III 16 tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok IV 20 tahun 5% 10% 

Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tidak boleh 

Bangunan Tidak 
Permanen 

10 tahun 10% Tidak boleh 

k. Definisi Bangunan diatur dalam KMK No.961/KMK.04/1983, Bangunan 
tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari 
bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, 
yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun, misalnya, barak atau asrama 
yang dibuat dari kayu untuk karyawan. 

l. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta karena keuntungan dari 
penjualan atau pengalihan harta atau karena sebab lainnya, maka jumlah nilai 
sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual 
atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai 
penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Namun jika hasil 
penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru diketahui dengan 
pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan DJP jumlah sebesar 
kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. 

m. Jika terjadi pengalihan atau penarikan harta karena sumbangan, hibah, 
bantuan yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat 3 huruf a dan b UU PPh (bukan 
Obyek Pajak), yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta 
tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang 
mengalihkan. 
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Ketentuan Amortisasi dalam Perpajakan 
a. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak 
guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu 
tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
penghasilan. 

b. harta tidak berwujud dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode 
Saldo menurun (pilih salah satu dan taat azas). 

c. Amortisasi dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran. 
d. Jika WP memilih menggunakan metode Saldo Menurun, nilai sisa buku pada 

akhir masa manfaat harus di amortisasi sekaligus. 
e. Kelompok Harta berdasarkan Pasal 11A(2) UU PPh adalah  sebagai berikut : 
 

Uraian Masa manfaat Metode Garis Lurus Metode Saldo Menurun 

Kelompok I 4 tahun 25% 50% 

Kelompok II 8 tahun 12,5% 25% 

Kelompok III 16 tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok IV 20 tahun 5% 10% 

f. Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak 
berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi WP dalam 
melakukan amortisasi, didasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap 
harta tidak berwujud dan diterapkan berdasarkan kelompok masa manfaat. 

g. Untuk harta tidak berwujud yang tidak tercantum pada kelompok masa 
manfaat yang ada, maka WP menggunakan masa manfaat yang terdekat. 
Misalnya, Harta tak berwujud masa manfaat yang sebenarnya 6 tahun, dalam 
hal ini WP dapat memilih menggunakan masa manfaat 4 tahun (Kelompok I) 
atau 8 tahun (Kelompok II). Namun jika masa manfaat yang sebenarnya 5 
tahun, maka harta tak berwujud tersebut harus diamortisasi dengan 
menggunakan Kelompok masa manfaat 4 Tahun (Kelompok I) 

h. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang 
penambangan minyak tanah dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan 
metode satuan produksi. 

i. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi 
yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara 
realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan 
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dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi 
tersebut yang dapat diproduksi.  

j. Apabila ternyata jumlah produksi minyak dan gas bumi yang sebenarnya 
lebih kecil yang dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa 
pengeluaran untuk memperoleh  hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa 
pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang 
bersangkutan. 

k. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain 
bidang penambangan minyak tanah dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, 
dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak 
pengusahaan hasil laut  yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 
tahun dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 
20% setahun. 

l. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian 
diamortisasi sesuai masa manfaat dan kelompok. 

m. Biaya sebelum operasi komersial adalah biaya-biaya yang dikeluarkan 
sebelum operasi komersial, biaya studi kelayakan dan biaya produksi 
percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, 
seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor 
lainnya, pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi 
tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. 

n. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta tak berwujud karena 
penjualan atau pengalihan harta atau sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa 
buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau 
penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai 
penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan harta tersebut.  

o. Jika terjadi pengalihan atau penarikan harta karena sumbangan, hibah, 
bantuan yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat 3 huruf a dan b UU PPh (bukan 
Obyek Pajak), yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku 
harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang 
mengalihkan. 

p. Untuk karakteristik bidang usaha tertentu, seperti pertambangan minyak dan 
gas bumi, perkebunan tanaman keras, perlu diatur tersendiri dengan 
Keputusan Menteri Keuangan. Dalam SE-19/PJ.313/1991 diatur tentang 
penggolongan harta untuk menghitung penyusutan tanaman keras dan ternak. 

q. Pada prinsipnya penggolongan harta untuk menghitung penyusutan tanaman 
keras maupun ternak, digolongkan atau dikelompokkan dalam harta golongan 
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atau kelompok tergantung masa manfaat dari tanaman keras dan ternak yang 
bersangkutan dan mengacu aturan umum penyusutan yang berlaku dalam 
perpajakan. 

 

Contoh penghitungan penyusutan menurut Akuntansi dan Perpajakan 
Contoh 1 

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar 
Rp.100.000.000. Pembangunan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2002 dan selesai 
pada tanggal  25 Maret 2004.  Misal menurut Akuntansi gedung dikelompokkan 
dalam masa manfaat 10 tahun. Metode yang dipakai akuntansi Garis Lurus. Maka 
Perhitungan Pajak dan Akuntansi sebagai berikut : 
Penyusutan menurut akuntansi adalah sebagai berikut : 
Nilai Perolehan    Rp.100.000.000 
Penyusutan 10% x 9/12 x Rp.100.000.000 = (Mulai April 2004)  Rp. 7.500.000 
- 
Nilai Buku Fiskal awal tahun 2005  Rp.  92.500.000 
Sedangkan penyusutan menurut perpajakan adalah 10/12 x Rp.100.000.000 x 
5% (asumsi permanen masa manfaat 20 tahun) = (Mulai Maret 2004)
 Rp.4.166.667. 
 
Dengan demikian tahun 2004 terdapat biaya yang berbeda  menurut 
perpajakan dan akuntansi. 
Menurut Akuntansi         Rp.7.500.000 
Menurut Perpajakan         Rp.4.166.667 
Koreksi Positif         Rp.3.333.333 
Koreksi positif menimbulkan laba menurut pajak lebih besar dibandingkan 
menurut akuntansi. 
Namun pada tahun ke 11, penyusutan menurut akuntansi menjadi    Rp. 0 
Sedangkan menurut perpajakan adalah 5% x Rp.100.000.000 =   
Rp.5.000.000 
Sehingga terdapat koreksi negatif sebesar   Rp.5.000.000 
Koreksi negatif menimbulkan laba menurut pajak lebih kecil dibandingkan 
menurut akuntansi. 
Contoh 2 

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2001 dengan 
harga perolehan sebesar Rp.100.000.000. Berdasarkan KMK 520/KMK.04/2000 
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Jo KMK.138/KMK.03/ 2002, Mesin tersebut tergolong kelompok II dengan masa 
manfaat 8 tahun. Menurut Akuntansi mesin tersebut memiliki masa manfaat 
hanya 5 tahun. 
Jawaban : 
Menurut Akuntansi 
Penyusutan 5 tahun, menggunakan metode Garis Lurus, tarif penyusutannya 
adalah 20%, sehingga penyusutannya  sebagai berikut : 
Nilai Perolehan Rp. 100.000.000 
Penyusutan tahun 2001  6/12 x 20% x Rp.100.000.000  Rp.   10.000.000 
Penyusutan tahun 2002 12/12 x 20% x Rp.100.000.000  Rp.   20.000.000 
Penyusutan tahun 2003 12/12 x 20% x Rp.100.000.000  Rp.   20.000.000 
Penyusutan tahun 2004 12/12 x 20% x Rp.100.000.000  Rp.   20.000.000 
Penyusutan tahun 2005 12/12 x 20% x Rp.100.000.000  Rp.   20.000.000 
Penyusutan tahun 2006 6/12 x 20% x Rp.100.000.000  Rp.   10.000.000 
Menurut perpajakan 
Penyusutan kelompok II, menggunakan metode Garis Lurus, tarif 
penyusutannya adalah 12,5%, sehingga penyusutannya  sebagai berikut : 
Nilai Perolehan Rp. 100.000.000 
Penyusutan tahun 2001   6/12 x 12,5% x Rp.100.000.000   Rp.     6.250.000 
Penyusutan tahun 2002 12/12 x 12,5% x Rp.100.000.000  Rp.   12.500.000 
Penyusutan tahun 2003 12/12 x 12,5% x Rp.100.000.000  Rp.   12.500.000 
Penyusutan tahun 2004 12/12 x 12,5% x Rp.100.000.000  Rp.   12.500.000 
Penyusutan tahun 2005 12/12 x 12,5% x Rp.100.000.000  Rp.   12.500.000 
Penyusutan tahun 2006 12/12 x 12,5% x Rp.100.000.000  Rp.   12.500.000 
Penyusutan tahun 2007 12/12 x 12,5% x Rp.100.000.000  Rp.  12.500.000 
Penyusutan tahun 2008 12/12 x 12,5% x Rp.100.000.000  Rp.   12.500.000 
Penyusutan tahun 2009   6/12 x 12,5% x Rp.100.000.000   Rp.     6.250.000 

Uraian 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Penyusutan  
akuntansi 

10 jt 20 jt 20 jt 20 jt 20 jt 10 jt    

Penyusutan  
perpajakan 

6.25 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

12.5 
jt 

6.25 
jt 

Koreksi (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) 
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Penyusutan kelompok II, menggunakan metode Saldo Menurun, tarif 
penyusutannya adalah 25%, sehingga penyusutannya  sebagai berikut : 
Nilai Perolehan Juli 2001 Rp. 100.000.000 
Penyusutan tahun 2001 6/12 x 25% x Rp.100.000.000 Rp.   12.500.000 
Nilai Buku tahun 2002 Rp.   87.500.000 
Penyusutan tahun 2002 12/12 x 25% x Rp.87.500.000 Rp.   21.875.000 
Nilai Buku tahun 2003 Rp.   65.625.000 
Penyusutan tahun 2003 12/12 x 25% x Rp.65.625.000 Rp.   16.406.250 
Nilai Buku tahun 2004 Rp.   49.218.750 
Penyusutan tahun 2004 12/12 x 25% x Rp.49.218.750 Rp.   12.304.688 
Nilai Buku tahun 2005 Rp.   36.914.062 
Penyusutan tahun 2005 12/12 x 25% x Rp.36.914.062 Rp.     9.228.516 
Nilai Buku tahun 2006 Rp.   27.685.546 
Penyusutan tahun 2006 12/12 x 25% x Rp.27.685.546 Rp.     6.921.387 
Nilai Buku tahun 2007 Rp.   20.764.169 
Penyusutan tahun 2007 12/12 x  25% x Rp.20.764.169 Rp.     5.191.042 
Nilai Buku awal tahun 2008 Rp.   15.573.127 
Penyusutan tahun 2008 12/12 x 25% x Rp.15.573.127 Rp.     3.893.282 
Nilai Buku awal tahun pajak 2009Rp.   11.679.845 
Penyusutan  Thn 2009 sekaligus 100% x Rp.11.679.845 = Rp.   11.679.845 
Dengan menggunakan rumus tercepat sebagai berikut : 

Misalnya kita ingin mencari Penyusutan tahun 2008, maka caranya sebagai 
berikut : 
Pada tahun 2008 berarti nilai buku ke-8 = 

Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, namun karena nilai 
buku tahun 2001 hanya 6 bulan maka kita anggap nilai buku yang akan kita 
hitung adalah Nilai buku ke-7.  

Karena tahun 2001 hanya 6 bulan, dan rumus ini hanya mengenal tahunan, 
maka, Nilai Perolehan setelah dikurangi dengan penyusutan tahun 2001, 
merupakan nilai buku sebagai dasar penghitungan rumus ini, yaitu sebesar 
Rp.87.500.000 (Rp.100.000.000 – Rp.12.500.000). 
Rumus  NB ke 7  = M (1-i) n-1 

Keterangan :   
NB ke 7  =  Awal tahun pajak 2008 
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M   =  Nilai Perolehan / Nilai Buku yaitu Rp.87.500.000 
i    =  Persentase tarif penyusutan 
n – 1  =  Pangkat dari nilai buku ke 7 dikurangi 1 

Dengan demikian hasilnya sebagai berikut: 
NB ke 7  = 87.500.000 (1-25%)6 
   = 87.500.000 (0,75) 6 
   = 87.500.000 (0.177978516) 
   = 15.573.120  

Dengan demikian kita tinggal mengalikan Tarif x Nilai Buku ke-7 adalah 
biaya penyusutan pada tahun 2008. 
Biaya  Penyusutan  tahun  2008 = 25% x Rp.15.573.120 = Rp.3.893.282  
(artinya biaya penyusutan sama dengan yang telah diuraikan dengan metode 
sebelumnya). 

Uraian 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200
9 

Penyusutan  
akuntansi 

10 jt 20 jt 20 jt 20 jt 20 jt 10 jt    

Penyusutan  
perpajakan 

12,5 
jt 

21,87
5 jt 

16.40
6 jt 

12.30
4 jt 

9.228 
jt 

6.921 
jt 

5.191 
jt 

3.893 
jt 

11.6
79 jt 

Koreksi (+) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) 

 
a. Leasing 

Menurut ketentuan KMK 1169/KMK.01/1991, definisi leasing adalah 
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara 
Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi (finance lease) maupun dengan 
SGU tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama 
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 
a).  Sewa Guna Usaha (SGU) dengan Hak Opsi 

 SGU dengan hak opsi adalah SGU yang memberikan hak kepada lessee 
(penyewa) untuk membeli barang modal yang di SGU atau 
memperpanjang jangka waktu perjanjian SGU. 

Kegiatan yang digolongkan SGU hak opsi, bila memenuhi semua kriteria 
sebagai berikut: 

a. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah 
dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutupi harga 
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perolehan barang modal dan keuntungan lessor. 
b. Masa SGU ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk 

barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal 
Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan. 
Mengingat dalam pasal 5 KMK No. 1169/KMK.01/1991 telah 
mengatur bahwa penggolongan jenis barang yang di SGU-kan, 
mengikuti ketentuan pasal 11 UU PPh, oleh karena itu tanpa 
merubah KMK ini, penggolongan kelompok mengikuti ketentuan 
KMK No. 520/KMK.04/2000 Jo. KMK No.138/KMK.03/2002. 

c. Perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. 
d. Lessor (Pemilik) hanya diperkenankan memberikan pembiayaan 

barang modal kepada lessee (Penyewa) yang telah memiliki NPWP, 
mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. 

e. Lessee (Penyewa) dilarang meng-SGU-kan kembali barang modal 
yang di SGU kepada pihak lain. 

f. Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal 
yang di SGU dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta 
pernyataan bahwa barang modal yang dimaksud terikat dalam 
perjanjian SGU. Plakat ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga 
dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang 
modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara SGU.  

g. Selama masa SGU lessee bertanggungjawab untuk memelihara agar 
plakat atau etiket tetap melekat pada barang modal yang di SGU. 

h. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai 
sisa barang modal yang di SGU. 

i. Dalam hal lesse memilih untuk memperpanjang jangka waktu 
perjanjian SGU, maka nilai sisa barang modal yang di SGU-kan 
digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang SGU. 

Perjanjian SGU sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut : 
a. Jenis transaksi SGU; 
b. Nama dan alamat masing-masing pihak; 
c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal; 
d. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran SGU, angsuran pokok 

pembiayaan, imbalan jasa SGU, nilai sisa, simpanan jaminan, dan 
ketentuan asuransi atas barang modal yang di SGU-kan; 

e. Masa SGU; 
f. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi SGU yang dipercepat, dan 
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penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee, dalam hal barang modal 
yang di SGU-kan dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi 
karena sebab apapun; 

g. Opsi bagi penyewa guna usaha, dalam hal transaksi SGU dengan hak opsi; 
h. Tanggungjawab para pihak atas barang modal yang di SGU; 
i. Wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, jika perlu diterjemahkan dalam 

bahasa asing; 
j. Jika lessee menggunakan opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah 

nilai sisa barang modal. 
Perlakuan Perpajakan dan Akuntansi 

Perlakuan akuntansi transaksi SGU dilaksanakan sesuai dengan Standar 
Akuntansi di  Indonesia PSAK 30 
Akuntansi untuk Capital Lease oleh lesse 
a. Lessee diharuskan melaporkan nilai sekarang dari pembayaran lease di 

kemudian hari di Neraca baik sebagai aktiva maupun sebagai kewajiban 
b. Harta yang dilease oleh Lessee disusutkan. 

Akuntansi untuk operating lease oleh lesse 
a. Lessee mengakui biaya sewa pada periode lease. 
b. Harta yang dilease tidak dilaporkan sebagai aktiva tetap dalam lease 
c. Tidak terdapat hutang atau kewajiban yang diakui untuk membayar 

atas penggunaan harta lease tersebut. 
Perlakuan perpajakan PPh bagi Lessor adalah sebagai berikut ; 
a. Penghasilan lessor yang dikenakan PPh adalah sebagian dari 

pembayaran SGU dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa SGU. 
b. Lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang di SGU-kan 

dengan hak opsi. 
c. Dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, DJP 

melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. 
d. Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu 

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 
2,5% dari rata-rata saldo awal  dan saldo akhir piutang SGU dengan 
hak opsi. 

e. Kerugian yang diderita karena piutang SGU yang nyata-nyata tidak 
dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang 
ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang 
bersangkutan. 
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f. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau 
tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud maka 
sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan 
tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan 
sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. 
 

Cadangan piutang tak tertagih 
Berdasarkan Undang-undang PPh Pasal 9 ayat 1 huruf c, menyebutkan 

biaya cadangan piutang yang tidak tertagih tidak dapat dibebankan sebagai 
biaya kecuali salah satunya jika usaha tersebut berbentuk SGU hak Opsi dan 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991, 
Keputusan Menteri Keuangan nomor 68/KMK.04/1999 jis nomor 
204/KMK.04/2000 menjelaskan sebagai berikut : 

Besarnya Cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah  sebagai 
berikut : maksimal 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang 
Perlakuan perpajakan PPh bagi Lessee adalah sebagai berikut ; 
a. Seluruh pembayaran SGU dengan hak opsi yang dibayar atau terutang oleh 

lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 
b. Lessee tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran SGU dengan hak 

opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. 
c. Lessee tidak boleh menyusutkan barang modal. 
Angsuran PPh 25 

Cara mengangsur PPh Pasal 25 untuk usaha leasing diatur tersendiri oleh 
Keputusan Menteri Keuangan No.522/KMK.04/2000, dihitung atas dasar laba 
triwulan yang disetahunkan, dibagi 12.  Termasuk jika lessor melakukan 
transaksi SGU tanpa hak opsi, maka laporannya berupa gabungan antara SGU 
hak opsi dan tanpa hak opsi (laporan keuangan triwulanan gabungan). 
Perlakuan penerimaan atas bunga 

Pembayaran bunga kepada SGU Hak Opsi tidak dilakukan pemungutan 
pajak yang artinya  dihitung dalam penghasilan laba rugi fiskal. 
Perlakuan perpajakan PPN bagi Lessor adalah sebagai berikut ; 

Atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU dengan hak opsi dari lessor 
kepada lessee dikecualikan dari pengenaan PPN. 
Perlakuan perpajakan PPh bagi Lessee adalah sebagai berikut ; 
a. Selama masa SGU, lessee tidak boleh menyusutkan barang modal yang  di 

SGU, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli.  



Perpajakan Internasional di Indonesia  

 

493  

b. Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal 
tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah 
nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan.  

c. Seluruh pembayaran SGU dengan hak opsi yang dibayar atau terutang oleh 
lessee kecuali pembebanan tanah, merupakan   biaya yang dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto  lessee sepanjang transaksi SGU 
tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
i. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan 

nilai sisa barang modal, harus dapat menutupi harga perolehan barang 
modal dan keuntungan lessor. 

ii. Masa SGU ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang 
modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan 
III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan. Mengingat dalam 
pasal 5 KMK No. 1169/KMK.01/1991 telah mengatur bahwa 
penggolongan jenis barang yang di SGU-kan, mengikuti ketentuan 
pasal 11 UU PPh, oleh karena itu tanpa merubah KMK ini, 
penggolongan kelompok mengikuti ketentuan KMK No. 
520/KMK.04/2000 Jo. KMK No.138/KMK.03/2002. 

iii. Perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. 
d. Dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, DJP 

melakukan koreksi atas pembebenan biaya SGU. 
e. Lessee tidak wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran SGU dengan 

hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. 
f. Lessor wajib melaporkan laporan triwulanan kepada DJP paling lambat 15 

hari setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir. 
b).   Sewa Guna Usaha (SGU) tanpa Hak Opsi 

SGU tanpa hak opsi menurut penulis adalah sewa menyewa biasa. 
Kegiatan yang digolongkan SGU tanpa hak opsi, bila memenuhi semua 
kriteria sebagai berikut : 
a. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama tidak dapat menutupi 

harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor atas barang yang di 
SGU-kan. 

b. Perjanjian SGU tidak memuat mengenai ketentuan opsi bagi lesse. 
Perlakuan Perpajakan dan Akuntansi 

Perlakuan akuntansi transaksi SGU dilaksanakan dengan Standar 
Akuntansi di Indonesia PSAK  No. 30 
Perlakuan perpajakan PPh bagi Lessor adalah sebagai berikut ; 
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a. Seluruh pembayaran SGU tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh 
lessor merupakan obyek PPh. 

b. Lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di SGU-
kan tanpa hak opsi, dengan ketentuan pasal 11 UU PPh dan peraturan 
pelaksanaannya. 

Perlakuan perpajakan PPh bagi Lessee adalah sebagai berikut ; 
a. Seluruh pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh 

lessee adalah biaya yg dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 
b. Lessee wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran SGU tanpa hak 

opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. 
Angsuran PPh 25 

Perusahaan SGU yang semata-mata bergerak dibidang usaha SGU tanpa 
hak opsi / semata-mata operating lease (perusahaan sewa menyewa biasa) 
maka penghitungan PPh pasal 25 triwulanan yang disetahunkan tidak berlaku. 
(SE-29/PJ.4/1992). 
Perlakuan perpajakan PPN bagi Lessor adalah sebagai berikut ; 

Atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari lessor 
kepada lesse terutang PPN. 

Dalam hal terjadi sale and lease back, harus diperlakukan sebagai 2 
(dua) transaksi yang terpisah yaitu transaksi  penjualan dan transaksi SGU. 
Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai 
penarikan aktiva dari pemakaian oleh sebab biasa sesuai pasal 11 UU PPh. 
Untuk transaksi SGU maka menggunakan ketentuan KMK 
No.1169/KMK.01/1991. Hal ini dijelaskan dalam SE-29/PJ.4/1992. 
c)   Perbedaan SGU Hak Opsi dan Tanpa Hak Opsi 

Capital Lease (Dengan Hak Opsi) 
No Uraian Lesse (Penyewa) Lessor (Pemiilik) 

1 Pembayaran Angsuran 
(Pokok dan bunga) 

dapat dibebankan sebagai 
biaya dan tidak memungut 
PPh Pasal 23 

Angsuran 
merupakan 
penghasilan dan 
obyek pajak 

2 Penyusutan tidak dapat menyusutkan 
karena sudah dibebankan 
dalam angsuran. 

tidak dapat 
menyusutkan 
karena statusnya 
sudah dijual 
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Operating Lease (Tanpa Hak Opsi) 

No Uraian Lessee (Penyewa) Lessor 
(Pemilik) 

1 Pembayaran sewa 
 
 

dibebankan sebagai biaya dan WP 
memungut PPh Pasal 23 / Pasal 
4(2), PP 5 tahun 2002) 

merupakan 
penghasilan dan  
Obyek Pajak 

2 Penyusutan Tidak dapat menyusutkan Ada, karena 
statusnya masih 
milik Lessor 

 
 
c. Perbedaan Metode penentuan Harga Pokok 

Menurut Akuntansi penentuan Harga Pokok tergantung kebijakan manajemen 
dengan melihat jenis usaha dan tujuan pelaporan. 
Metode penilaian Harga Pokok menurut akuntansi pada umumnya menggunakan 
metode LOCOM, LIFO, FIFO dan Average. Sedangkan menurut perpajakan 
penghitungan Harga Pokok hanya dapat diperkenankan dengan menggunakan dua 
metode yaitu : FIFO dan Average. 
 

Penghitungan Harga Pokok Penjualan menurut Perpajakan 
a. Untuk Jenis Usaha Jasa 

i. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan 
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan 
dan atas petunjuk dari pemesan. (Pasal 1 Angka 5 UU No.18 tahun 2000 
tentang PPN dan PPnBM). 

ii. HPP yang terkait dengan usaha jasa adalah HPP yang berkaitan langsung 
dengan kegiatan memperoleh pendapatan, contoh : Usaha Jasa Ekspedisi 
Muatan Kapal Laut (EMKL), dalam hal ini yang menjadi HPP adalah Biaya 
penyusutan angkutan ekspedisi, biaya BBM angkutan ekspedisi, biaya 
pekerja langsung, dll. 

b. Untuk Jenis Usaha Perdagangan : 
i. Perdagangan adalah setiap kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk 

kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya. 
(Pasal 1 Angka 12 UU PPN dan PPnBM). 
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ii. HPP untuk usaha dagang adalah sebagai berikut : 
Persediaan Awal tahun       Rp.   xx 
Pembelian selama setahun      Rp  xx+ 
Tersedia untuk dijual        Rp.   xx 
Persediaan Akhir Tahun        Rp.  xx- 
Harga Pokok Penjualan setahun        Rp.  xx 
∗ Persediaan dan pemakaian persediaan dinilai berdasarkan harga 
perolehan yang dihitung secara rata-rata tertimbang atau dengan cara 
mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO) Pasal 10 ayat 6 
Undang-undang Pajak Penghasilan. 
∗ Jumlah pembelian adalah nilai pembelian setelah dikurangi dengan 
pengembalian barang, potongan tunai dan rabat dalam tahun pajak yang 
bersangkutan. 

c. Untuk Jenis Usaha Industri  
i. Industri adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau 

sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau 
mempunyai daya guna baru. (Pasal 1 angka 16 UU PPN dan PPnBM). 

ii. HPP untuk usaha Industri adalah sebagai berikut : 
         Bahan baku  Bahan Pembantu  Jumlah 

 Persediaan Awal tahun    Rp. x  Rp. x  Rp. x 
     Pembelian selama setahun   Rp. x +  Rp. x +  Rp. x + 

Tersedia untuk diproses    Rp. X              Rp. X             Rp. x 
Persediaan Akhir Tahun    Rp. x -  Rp. x -  Rp. x - 
Pemakaian bahan dlm proses Rp. X              Rp. X             Rp. x 
Gaji / upah pekerja langsung      Rp. x  

 Factory overhead (Biaya Pabrikasi)      Rp. x + 
Biaya yang berhubungan dengan proses produksi       Rp. x  
Barang dalam pengerjaan awal tahun (WIP awal)      Rp. x + 
Barang dalam pengerjaan akhir tahun (WIP akhir)     Rp. x - 
Harga Pokok Produksi (barang jadi selesai proses)      Rp. x 
Persediaan barang jadi awal tahun       Rp. x + 
Persediaan barang jadi akhir tahun        Rp. x - 
Harga Pokok Penjualan         Rp. x 
∗ Persediaan dan pemakaian persediaan dinilai berdasarkan harga 

perolehan yang dihitung secara rata-rata tertimbang atau dengan cara 
mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO) Pasal 10 ayat 
6 Undang-undang Pajak Penghasilan. 
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∗ Jumlah pembelian adalah nilai pembelian setelah dikurangi dengan 
pengembalian  barang, potongan tunai dan rabat dalam tahun pajak 
yang bersangkutan. 

∗ Gaji atau Upah pekerja langsung, biaya ini berkaitan dengan kegiatan 
proses produksi, misalnya tenaga penyampur zat pewarna untuk 
Industri cat, Untuk industri elektronik tenaga perakit dll. 

∗ Factory Over head (Biaya Pabrikasi) 
Biaya ini terkait dengan proses mengolah barang menjadi barang jadi, 
contohnya biaya listrik di Pabrik, biaya BBM (Solar) di Pabrik, biaya 
penyusutan aktiva berupa mesin dan bangunan untuk pabrik, dll. 

 
d. Metode yang digunakan pajak dalam menghitung persediaan adalah 

FIFO dan Avarage (Pasal 10 ayat 6 UU PPh) 
Pada umumnya terdapat 3 golongan persediaan : 
1. Barang jadi atau barang dagangan; 
2. Barang dalam proses produksi; 
3. Bahan baku dan bahan pembantu. 
Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan 

(Historical Cost). Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga 
pokok hanya boleh  dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara 
mendahulukan persediaan yang didapat pertama. Sesuai kelaziman, cara penilaian 
tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas. 
e. Contoh soal penilaian pemakaian persediaan : 

∗ Persediaan awal  100 unit,  per unit Rp. 1.000.000 
∗ Pembelian   5  Januari 200 unit,  per unit Rp. 2.000.000 
∗ Pembelian 10  Januari 300 unit,  per unit Rp. 3.000.000 
∗ Penjualan  15  Januari 400 unit,  per unit Rp. 4.000.000 

Metode FIFO ( First In First Out) 
É Penjualan  Rp. 1.600.000.000 
HPP adalah sebagai berikut : 
Diambil persediaan Awal   100 unit x Rp.1.000.000      = Rp.100.000.000 
Diambil pembelian 5 Jan   200 unit x Rp.2.000.000     = Rp.400.000.000 
Diambil pembelian 10 Jan 100 unit x Rp.3.000.000     = Rp.300.000.000 
Total terjual                400 unit  dengan HPP        = Rp.800.000.000 
Dengan demikian laba kotor adalah                             Rp.800.000.000 
É Dalam Laporan rugi laba 

Persediaan awal              Rp.   100.000.000 
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Pembelian     Rp.1.300.000.000  
Persediaan untuk dijual   Rp.1.400.000.000 
Persediaan Akhir {600 unit – 400 unit} *)     Rp.   600.000.000  
Harga Pokok Penjualan       Rp.   800.000.000 
Keterangan : 
Persediaan akhir *) 200 unit (sisa setelah terjual) x Rp.3.000.000/unit 

Metode Rata-rata tertimbang (Average) 
Penjualan                Rp. 1.600.000.000 
HPP adalah sebagai berikut : 

 Diambil persediaan sampai barang terjual yaitu   600 unit    
dengan harga rata-rata per unit adalah Rp. 2.333.333,33, total terjual  400 

unit   
sehingga HPP 400 unit x Rp.2.333.333,33     Rp.    933.333.333 

 Dengan demikian Laba kotor adalah    Rp.    666.666.667 
Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persedian 

untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya 
harus digunakan cara yang sama. {Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 16 
tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)}. Namun 
apabila WP memperoleh persetujuan Dirjen Pajak, maka dapat merubah metode 
cara penilaian FIFO atau Average.   
d.  Selisih Kurs 

Menurut Akuntansi pengakuan selisih kurs menggunakan metode Kurs 
Tanggal Neraca yang menggunakan Kurs Tengah BI atau Kurs yang 
sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Akuntansi mengakui pendapatan laba 
rugi selisih kurs dengan menggunakan accrual basis. 
Menurut perpajakan penghitungan selisih kurs menggunakan 2 (dua) metode 
yaitu Kurs Tetap atau Kurs Tengah BI  Pasal 6 ayat 1 UU PPh huruf e (SE-
03/PJ.4/1997 Jo. SE-04/PJ.42/1999).  
Menurut SE-04/PJ.42/1999 ketentuan penghitungan selisih kurs diatur sebagai 
berikut : 
a. Pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang 

disebabkan karena fluktuasi kurs dilakukan berdasarkan sistem pembukuan 
yang dianut, dan harus dilakukan secara taat azas. 

b. WP dapat menggunakan sistem pembukuan berdasarkan Kurs Tetap atau 
Kurs Tengah BI atau Kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. 

c. Dalam hal WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan Kurs Tengah 
BI, maka WP harus menggunakan Kurs Tengah BI per tanggal 31 



Perpajakan Internasional di Indonesia  

 

499  

Desember, karena pada tanggal tersebut BI telah menetapkan Kurs 
Konversi. 

Pencatatan transaksi Kurs Tetap menurut perpajakan adalah : 
a. Saat transaksi 
b. Saat realisasi atau kas 
Pencatatan transaksi Kurs Tengah BI menurut perpajakan adalah : 
a. Saat transaksi; 
b. Saat akhir tahun; 
c. Saat realisasi atau kas; 
Contoh penghitungan 1 : 
i. PT. Cinta keadilan belum membukukan transaksi penjualan kredit dibawah ini 

kedalam SPT tahun pajak 2004. 
ii. Pada tanggal 6 Juni 2004, PT. Cinta Keadilan menjual minyak secara kredit 

kepada PT. Nyilihan seharga USD 10.000 belum termasuk PPN, faktur pajak 
standar dibuat tanggal 8 Agustus 2004 oleh PT.Cinta Keadilan.  

iii. PT. Nyilihan membayar hutang penjualan minyak pada tanggal 8 Agustus 
2004. Atas pembayaran tersebut PPN yang dipungut diperhitungkan sebagai 
PPN PK dan dilaporkan WP pada bulan Agustus 2004. 
Keterangan Nilai Kurs yang ada (asumsi) menyebutkan : 

Uraian tanggal Kurs Tengah BI Kurs Pajak Selisih 

6  Juni 2004 10.000 9.900 100 

Periode 25 Juli- 1 Agustus 2004  10.500  

Periode 1 Agt -8 Agt 2004  11.000  

8 Agustus 2004 10.800 10.700 100 

 
Jawaban atas soal diatas dirinci sebagai berikut : 
1) Penjualan yang belum dibukukan pada tanggal 6 Juni 2004 

Tanggal 6 Juni 2004, penjualan kredit USD 10.000 x 10.000 = Rp.100.000.000 
Piutang dagang       100.000.000 

   Penjualan kredit   100.000.000 
Tanggal 8 Agustus 2004, Faktur Pajak dibuat oleh WP, 10% x USD 10.000 x 
Rp.11.000 =Rp.11.000.000 

Piutang PPN    11.000.000  



 BAB 10 :  Perusahaan Modal Asing (PMA)   

 

500

  Pajak Keluaran   11.000.000 
  Keterangan : 

i. WP akan dikenakan sanksi berupa 2% dari faktur pajak yang terlambat 
dibuat (Pasal 14 KUP). 

ii. Menurut pendapat penulis, meskipun WP terlambat membuat Faktur 
Pajak, WP tetap harus membuat faktur pada akhir bulan, bulan 
berikutnya sesuai KEP-549/PJ./2000 sebagaimana telah diubah dengan 
KEP-323/PJ./2001. 

iii. Dengan demikian faktur pajak yang dibuat adalah mengacu ke Nilai 
Kurs tanggal 31 Juli 2004 yaitu Rp.10.500, sehingga PPN = 10% x $ 
10.000 x Rp.10.500 = Rp.10.500.000. 

Piutang PPN  10.500.000  
  PPN PK     10.500.000 

WP akan dikenakan sanksi berupa 2% dari faktur pajak yang terlambat dibuat  
(Pasal 14 UU No.16 tahun 2000 tentang KUP). 

 Pada saat dibayar oleh PT.Nyilihan pada tanggal 8 Agustus 2004, PT. Cinta 
Keadilan mencatat : 
Kas atas penerimaan dari penjualan kredit $10.000 x Rp.10.800  

= Rp.108.000.000 
 Kas atas penerimaan dari Piutang PPN      = Rp. 10.500.000 

 Total penerimaan Kas      = Rp.118.500.000 
 Jurnal pada tanggal 8 Agustus 2004 
 Kas     Rp.118.500.000 
  Piutang dagang   Rp.100.000.000 
  Piutang PPN     Rp.  10.500.000 
  Laba selisih kurs     Rp.    8.000.000 
Contoh penghitungan 2 : 

Pada tanggal 10 Nopember 1999 PT. Cinta Keadilan memperoleh pinjaman 
sebesar USD.100.000 dari PT. Percaya Saja dalam jangka waktu 3 tahun, dan 
jatuh tempo tanggal 10 Nopember 2002. WP menggunakan metode kurs tengah 
BI dalam menghitung laba rugi selisih kurs. 
Keterangan Nilai Kurs yang ada menyebutkan : 

Uraian tanggal Kurs Tengah BI Kurs Pajak Selisih 

10 Nopember 1999 6.000 5.500 500 
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31 Desember 2000 8.000 7.800 200 

31 Desember 2001 6.000 5.900 100 

31 Desember 2002 10.000 9.800 200 

10 Nopember 2002 8.000 7.700 300 

 
Metode selisih Kurs ada 2 : 
1. Metode Kurs Tetap, pengakuan dalam pencatatan adalah : 

+ Saat Transaksi tanggal 10 Nop 2002 
+ Saat Realisasi tanggal 10 Nop 2005 

∗ Tanggal 10 Nopember 2002 
Kas   $100.000 x Rp.6.000  Rp.600.000.000 
 Hutang    Rp.600.000.000 

∗ Tanggal 10 Nopember 2005 
Hutang         Rp.600.000.000 
Rugi selisih kurs    Rp.200.000.000 

 Kas $100.000 x Rp.8.000        Rp.800.000.000  
2. Kurs Tengah BI, pengakuan dalam pencatatan adalah : 

+ Saat Transaksi tanggal 10 Nop 2002 
+ Saat per tanggal neraca (akhir tahun pajak) 
+ Saat Realisasi tanggal 10 Nop 2005 

∗ Tanggal 10 Nopember 2002 
Kas $ 100.000 x Rp.6.000  Rp.600.000.000 
 Hutang            Rp.600.000.000 
 

∗ Tanggal 31 Desember 2002  $ 1 = Rp.8.000 
Rugi Selisih kurs    Rp.200.000.000 

   Hutang               Rp.200.000.000 
 dibebankan dalam SPT tahun pajak 2002 

∗ Tanggal 31 Desember 2003  $ 1 =Rp.6.000 
Hutang                     Rp.200.000.000 

 Laba selisih Kurs            Rp.200.000.000 
 diakui sebagai pendapatan dalam SPT tahun pajak 2003 
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∗ Tanggal 31 Desember 2004  $ 1 =Rp.10.000 

Rugi Selisih kurs     Rp.400.000.000 
 Hutang                         Rp.400.000.000 
 dibebankan dalam SPT tahun pajak 2004 
 

∗ Tanggal 10 Nopember 2005 $ 1 =Rp.8.000 
Hutang                     Rp.1.000.000.000 

 Kas $100.000 x Rp.8.000       Rp.800.000.000 
 Laba selisih Kurs                       Rp.200.000.000 

  diakui sbg pendapatan dalam SPT tahun pajak 2005 
 
 Contoh penghitungan 3 : 
  PT. Nikmatilah melakukan transaksi selisih kurs sebagai berikut : 

Tanggal Uraian Kurs KMK 

1 Januari  Saldo Bank $10.000 7500 

5 Januari Pembelian kredit $5.000 7000 

10 Januari Dibayar  $ 1.000 7500 

31 Desember Saldo ………….. 8000 

Kurs BI lebih rendah 500 rupiah nilainya di banding kurs KMK 

   

10 Januari Jual kredit $ 6.000 7500 

20 Januari Dibayar $ 4.000 (masuk bank) 8000 

23 Januari Diambil dari bank $ 1.000 8000 

31 Desember Saldo ………………… 8000 

Kurs BI lebih rendah 500 rupiah nilainya di banding kurs KMK 

 Hitung selisih kurs tersebut, gunakan metode kurs tengah BI. 
 
 
 
 
JAWABAN SOAL 3 
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A. Saldo Bank       Tanggal Dolar Kurs 
tengah Jumlah Keterangan  

   1 Januari   10,000  7,000  70,000,000  Saldo Awal  
       
  10 Januari   (1,000) 7,000   (7,000,000)   
  20 Januari   4,000  7,500  30,000,000    
  23 Januari   (1,000) 7,500  (7,500,000)   
  Jumlah        15,500,000  Kas Naik  

    85,500,000 
Saldo stl (+/-
)  

  31 Des   12,000  7,500   90,000,000  Saldo akhir  
 Laba selisih kurs  4,500,000   
       

B. Penjualan kredit  Tgl  Dolar 
Kurs 
tengah Jumlah Keterangan  

  10 Januari   6,000 7,000  42,000,000  

jumlah 
penjualan 
awal 

       
  20 Januari   4,000 7,500  30,000,000  Penerimaan  
  31 Des   2,000 7,500  15,000,000   Saldo   

  Jumlah     45,000,000  

jumlah 
penjualan 
akhir 

       
  Laba selisih Kurs    3,000,000    
       

 C. Pembelian kredit   Tgl Dolar 
Kurs 
tengah Jumlah Keterangan  

  5 Januari   5,000 6,500  32,500,000  

jumlah 
pembelian 
awal 

       
  10 Januari   1,000 7,000  7,000,000  Pembayaran  
  31 Des   4,000 7,500  30,000,000  Saldo  

  Jumlah     37,000,000  

jumlah 
pembelian 
akhir 

       
  Rugi selisih Kurs    (4,500,000)    
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 Jumlah laba rugi A+B+C     3,000,000   laba   
 

e.  Revaluasi Aktiva 
  Penerapan PPh atas revaluasi dilaksanakan berdasarkan Undang-undang 
PPh Pasal 19 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 384/KMK.04/1998 jo. 
KMK No.486/KMK.03/2002 dan Kep-DJP N0.519/PJ./2002 dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
1). Revaluasi hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri atau 

Bentuk Usaha Tetap (BUT), tidak termasuk yang memperoleh ijin 
menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat. 

2). Yang di nilai kembali hanya Aktiva Tetap Berwujud  yang terletak atau 
berada di Indonesia yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, 
menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak. 

3). Aktiva yang dinilai termasuk aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali 
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya, dan dapat dilakukan paling 
banyak 1 kali dalam tahun buku yang sama. 

4). Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak 
terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. 

5). Penilaian kembali dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva 
pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai 
atau ahli penilai yang diakui / memperoleh ijin pemerintah. 

6). Jika tidak wajar maka DJP berhak menilai kembali nilai pasar atau nilai wajar 
aktiva tersebut. 

7). Dalam melakukan revaluasi dikenakan PPh sebesar 10 % dari nilai selisih 
lebih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap 
yang dinilai kembali dan dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian 
fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang 
masih dapat dikompensasikan (jangka waktu lima tahun) dan bersifat final. 

8). Meskipun terdapat laba penghasilan kena pajak, kompensasi kerugian untuk 
revaluasi tetap didahulukan. 

9). PPh final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap 
perusahaan harus dibayar lunas  ke kas negara paling lambat 15 hari kerja 
setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan Direktur Jenderal Pajak 
atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran 
dalam hal WP memperoleh persetujuan angsuran. 

10). Pelunasan PPh revaluasi dibawah 2 trilyun rupiah dapat diangsur selama12 
kali dengan mengajukan permohonan angsuran ke Kepala Kanwil. Jika PPh 
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revaluasi diatas 2 trilyun dapat diangsur 1 s.d 5 tahun dengan mengajukan 
permohonan ke Direktur Jenderal Pajak. 

11). WP yang akan melakukan revaluasi aktiva. Wajib mengajukan 
permohonan  kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP Domisili) paling lambat 
30 hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap 
dengan melampirkan sebagai berikut: 
a. Foto kopi surat ijin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi 

pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin tersebut. 
b. Laporan Penilaian perusahaan jasa penilai  atau ahli penilai professional 

yang diakui oleh pemerintah; 
c. Daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan;  
d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva 

tetap yang telah diaudit akuntan publik; 
e. Surat Keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari Kepala KPP 

tempat Wajib Pajak terdaftar. 
12). Kepala Kantor Wilayah harus mengesahkan dalam jangka waktu 30 hari 

kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak dan jika melewati 
batas tersebut maka permohonan WP dianggap disetujui. 

13). Apabila setelah lewat batas waktu Kepala Kantor Wilayah belum 
memberikan persetujuan atau penolakan, maka 3 hari kerja setelah tanggal 
berakhirnya batas waktu tersebut, wajib menerbitkan keputusan persetujuan. 

14). Nilai Pasar aktiva setelah dinilai kembali merupakan dasar penyusutan 
aktiva ditahun yang akan datang dengan menggunakan masa manfaat yang 
utuh dan tarif Pasal 11 UU PPh. 

15). Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan 
PPh dapat dilakukan penilaian kembali dengan syarat tidak dilakukan pada 
tahun yang sama. 

16). Aktiva tersebut tidak dapat dijual atau dialihkan sebelum lewat  masa  
manfaat aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian 
kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka atas pengalihan 
tersebut dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 
20% dari selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula 
tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. 
Aturan sebelumnya 15%. 

17). Dikecualikan dari tambahan 20% PPh revaluasi aktiva : 
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a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure 
berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan 
pengadilan; 

b. Pengalihan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, 
peleburan atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan. 

c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalai 
kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi. 

 
Contoh penghitungan Revaluasi Aktiva 
PT.Jujurlah melakukan Revaluasi Aktiva sebagai berikut : 
Nilai Tanah        Rp.   1.000.000.000        
direvaluasi               Rp.  2.000.000.000 
Nilai Bangunan         Rp. 10.000.000.000   
direvaluasi          Rp. 20.000.000.000 
Nilai Kendaraan          Rp.  200.000.000    
direvaluasi                       Rp.     300.000.000 

 Jumlah Nilai Buku Fiskal    Rp.11.200.000.000  
Jumlah Nilai Pasar setelah revaluasi   Rp.22.300.000.000 
Selisih lebih revaluasi aktiva   Rp.11.100.000.000. 
 
Kondisi laba perusahaan adalah : 
Laba tahun 2004     Rp 10.000.000.000 
Rugi tahun 2003    Rp.  5.000.000.000 
Rugi tahun 2002    Rp.10.000.000.000 

 
i. PPh Final adalah 10% x selisih lebih revaluasi setelah dikurangi 

kompensasi rugi dan atau rugi tahun berjalan. 
ii. Penghitungan PPh revaluasi adalah 10% (Rp.11.100.000.000 – 

5.000.000.000), 10% x (Rp.6.100.000.000)      = Rp. 
610.000.0000. 

iii.  Jika aktiva setelah direvaluasi dijual sebelum masa manfaat berakhir, 
maka dikenakan lagi tambahan PPh Final 20% x selisih lebih revaluasi 
tanpa memperhitungkan kompensasi rugi. 

  
Catatan : 
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Kompensasi hanya sebesar Rp.5.000.000.000, karena laba tahun 2004 
telah mengambil kompensasi rugi tahun 2002. 

Penyetoran paling lambat tanggal 15 hari kerja setelah tanggal keputusan 
DJP kecuali WP memperoleh persetujuan angsuran (SE-08/PJ.31/2002). 

Penyusutan  nilai pasar atas revaluasi menurut akuntansi disusutkan 
sesuai dengan keputusan manajemen, sedangkan menurut perpajakan 
mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pasal 11 UU PPh. 
f.  Beban sewa lebih dari satu tahun 

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, 
misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya 
dapat dilakukan melalui alokasi (Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU PPh). 
Sedangkan menurut akuntansi beban tersebut bukan ”dapat”, namun harus 
dialokasikan selama satu tahun periode akuntansi. Menurut Pajak juga dapat 
dilakukan amortisasi. 
 
Beda waktu ini menimbulkan aktiva pajak tangguhan (Deferred Tax) 

Deferred tax muncul akibat terjadinya koreksi fiskal yang disebabkan beda 
waktu (non permanen). Koreksi beda waktu akan menimbulkan keuntungan 
maupun kerugian pajak yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak dimasa-masa 
mendatang. Jika sekarang dikoreksi positif oleh pemeriksa maka diwaktu yang 
akan datang pasti akan muncul koreksi negatif yang tentunya akan mengurangi 
beban pajak dimasa mendatang, hal ini dinamakan deferred tax assets. Sebaliknya 
jika sekarang DJP melakukan koreksi negatif, maka dimasa yang akan datang 
pasti WP akan membayar jumlah pajak yang lebih besar, hal ini dinamakan 
deferred tax Liability. 
 
B. Beda Tetap 

Beda Tetap menurut penulis adalah terjadi perbedaan pengakuan 
penghasilan dan biaya menurut perpajakan dan akuntansi. Perbedaan tersebut 
karena perpajakan lebih mengandung ketentuan hukum yang lebih spesifik dan 
bersifat mengatur. Misalnya penghasilan yang bukan obyek pajak apapun dan 
berapapun jumlah penghasilan tersebut menurut perpajakan tidak perlu 
dihitung kembali penghasilan nettonya di akhir tahun pajak, sedangkan 
menurut akuntansi sepanjang merupakan pendapatan maka akan dihitung 
penghasilannya di akhir tahun buku.  
Beda tetap antara lain : 
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1) Penghasilan yang bukan Obyek Pajak yang terkait dengan WP Badan, 
adalah didasarkan pasal 4 (3) UU PPh  No.17  tahun 2000, antara lain :  
a)  Bantuan, sumbangan, yang tidak dalam rangka hubungan kerja,  hubungan 

usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-
pihak yang bersangkutan. Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan 
Obyek Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan 
pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil 
termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
No.604/KMK.04/1994 (aktivanya tidak lebih dari Rp.600.000.000), 
sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, 
hubungan kepemilikan, atau hubungan peguasaan antara pihak-pihak 
yang bersangkutan. 

b)  Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 

c)  Dividen yang diterima oleh WP Badan yang berbentuk perseroan (PT) 
sebagai WP dalam negeri, BUMN/BUMD antara lain perusahaan 
perseroan, bank pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, dan Pertamina 
dengan syarat-syarat seperti ; kepemilikan sahamnya 25% atau lebih dari 
jumlah modal yang disetor dan perusahaannya aktif diluar kepemilikan 
saham artinya memperoleh penghasilan dari usaha riil serta dividen 
tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

 Khusus untuk penerima Koperasi hanya satu syaratnya yaitu dividen 
tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan.  

d)  Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuangan No.651.KMK.04/1994. Pada dasarnya 
iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari 
peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada 
waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak 
para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan 
sebagai obyek pajak. 

e)  Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-
bidang tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 
No.45/KMK.017/2001 perubahan No.291/KMK.017/2000. Penanaman 
modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan 
pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di 
kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada 
bidang-bidang tertentu yang tidak bersifat spekulatif atau berisiko tinggi, 
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contoh penanaman modal untuk membeli tanah, Sertifikat Bank Indonesia 
dan lain-lan. 

f)  Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas  saham, persekutuan, 
perkumpulan, firma dan kongsi. Badan-badan tersebut merupakan 
himpunan para anggotanya sebagai satu kesatuan, dan pengenaan 
pajaknya telah dilakukan di badannya, sehingga tidak terjadi double 
pengenaan pajak pada saat diterima para anggotanya. 

g)  Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 
5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin 
usaha. Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya 
melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi 
pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan reksadana merupakan 
salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya. 

h)  Perusahaan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan 
usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha 
tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan 
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan No.250/KMK.04/1995 dan sahamnya tidak 
diperdagangkan di bursa efek Indonesia 

i)  Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan 
usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk 
penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu. 

 
2) Pendapatan yang merupakan obyek pajak dan bersifat final adalah 

sebagai berikut: 
a.  Penghasilan yang bersifat Final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 

ayat 2 UU PPh. 
Didasarkan atas Pasal 4 ayat 2 UU PPh menyebutkan, bahwa Penghasilan 
berupa bunga deposito, tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi 
saham dan sekuritas lainnya dibursa efek dan pengalihan hak atas tanah 
dan bangunan dan pendapatan tertentu lainnya diatur oleh Peraturan 
Pemerintah.  
Penghasilan yang termasuk dalam Pasal 4 ayat 2 dan diatur oleh Peraturan 
Pemerintah pada umumnya bersifat final seperti bunga deposito, 
penghasilan transaksi penjualan saham di bursa efek dll. 
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Pendapatan yang merupakan obyek PPh Final yang terkait dengan 
WP Badan sesuai pasal 4 ayat 2 UU PPh (tidak perlu dihitung kembali 
pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terutang) antara lain : 
a) Pendapatan sewa tanah dan bangunan (PP 29 tahun 1996 Jo, PP 

No.5 tahun 2002 dan Kep-227/PJ.2002) 
Harga  Sewa adalah : 
Balas jasa atas sewa ruangan dan atau tanah dalam keadaan kosong, 
yang dapat ditagih dimuka atau dibelakang sesuai perjanjian. 
Service Charge adalah : 
Balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni 
sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa yang terdiri dari; biaya 
listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi. 
Sewa ruangan dan atau tanah yang dimiliki oleh WP Badan atau 
pemilik tanah dan bangunan adalah WP Badan maka atas penghasilan 
yang diterimanya harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pihak 
lain. PPh yang harus dipotong tersebut adalah 6% dari penghasilan 
bruto dan bersifat final. Penerapan Penghasilan bruto termasuk sarana 
dan prasarana jika menyatu dengan tanah dan bangunan yang 
diwujudkan dalam perjanjian sewa-menyewa. Sejak 1 Mei 2002 
menjadi 10% dari Penghasilan Bruto (PP No.5 tahun 2002). 
Jika penyewa tanah atau bangunan tersebut adalah orang pribadi yang 
tidak ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka WP Badan tersebut 
harus menyetor sendiri pajaknya sebesar 6% dan bersifat final. ( sejak 
1 Mei 2002 menjadi 10%). 

 
b) Penjualan saham  di bursa efek (PP 41 tahun 1994 jo 14 tahun 

1997 dan KMK 282/KMK.04/1997) 
PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek 
adalah sebagai berikut : 
i. Atas penjualan transaksi saham yang dilakukan oleh penjual pada 

umumnya dikenakan 0.1% dari jumlah bruto nilai transaksi 
penjualan saham di bursa efek. 

ii. Apabila penjualan saham di bursa efek juga merupakan penjualan 
saham pendiri maka diberikan tambahan pengenaan PPh sebesar 
0,5% dari jumlah bruto nilai  saham pada saat Initial Publik 
Offering (Penawaran umum  perdana) 
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c) Penjualan obligasi di bursa efek (PP 139 tahun 2000 dan KMK 
No.558/KMK.04/2000 dan PP No.6 tahun 2002) 
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP berupa keuntungan 
modal (Capital Gain), bunga  dan atau diskonto yang berasal dari 
obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dan atau yang dilaporkan 
di bursa efek, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat 
final. 
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP berupa keuntungan 
modal (Capital Gain), bunga  dan atau diskonto yang berasal dari 
obligasi tidak perlu dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, antara 
lain : 
i. Bank Wajib Pajak dalam negeri dan cabang bank WP luar negeri 

sebagai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, (Pasal 23 ayat 4 UU 
PPh). 

ii. Dana pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan. (Pasal 4 ayat 3 huruf h UU PPh). 

Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal 
(Bapepam), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan 
atau pemberian izin usaha. (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh). 

PPh yang dipotong oleh penerbit obligasi (emiten) pada saat emisi perdana 
obligasi tanpa bunga (Zero Coupon Bond) bagi pembeli obligasi tanpa 
bunga,  tidak bersifat final. 
Besarnya PPh yang harus dipotong atas penghasilan berupa diskonto atau 
bunga yang diterima atau diperoleh : 
a. Penghasilan diskonto bagi pembeli obligasi tanpa bunga (Zero Coupon 

Bond) pada saat emisi perdana, dipotong oleh Penerbit obligasi. 
b. Penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh pemilik obligasi  pada 

saat jatuh tempo pembayaran, dipotong oleh penerbit obligasi. 
c. Penghasilan bunga berjalan yang diperoleh pada saat pengalihan 

obligasi kepada Bank WPDN, Dana Pensiun dan Reksadana selama 
masa kepemilikan oleh penjual, dan dipotong oleh Bank, Dana Pensiun 
dan Reksadana. 

d. ditetapkan sebagai berikut : 
i. 15% dari jumlah bruto bagi WP dalam negeri dan BUT 
ii. 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan P3B  yang berlaku   

bagi WP luar negeri selain BUT. 
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e. Besarnya PPh yang harus dipotong atas penghasilan berupa keuntungan 
modal (Capital gain), bunga dan atau diskonto yang diterima atau 
diperoleh pemilik obligasi pada saat transaksi penjualan obligasi di 
bursa efek oleh penyelenggara bursa  adalah 0.03% dari nilai transaksi  
dan bersifat final, namun kepada WP dibawah ini dikenakan Pajak 
0.03% dari transaksi dan bersifat tidak final antara lain : 
i. Bank Wajib Pajak dalam negeri dan cabang bank WP luar negeri 

sebagai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, (Pasal 23 ayat 4 UU 
PPh). 

ii. Dana pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan. (Pasal 4 ayat 3 huruf h UU PPh). 

iii. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal 
(Bapepam), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian 
perusahaan atau pemberian izin usaha. (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU 
PPh). 

iv. WP orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya 
termasuk penghasilan dalam satu tahun pajak yang tidak 
melebihi jumlah PTKP. 

f. Selisih lebih nilai konversi obligasi yang dapat dipertukarkan 
dengan saham (Convertible Bond) di atas nilai buku obligasi 
tersebut pada saat terjadi pertukaran, merupakan keuntungan 
modal  (Capital Gain) bagi pemilik obligasi (penjual Obligasi). 
Atas Capital Gain tersebut dikenakan pajak (Rugi laba dalam 
Penghasilan Kena Pajak). 

Berdasarkan PP No.6 tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002, PPh final 
atas bunga obligasi di Bursa Efek dan discount atas gain dari harga 
jual atau nilai nominal diatas harga penawaran obligasi diluar bunga, 
dikenakan tarif 20% dari penghasilan bruto atau berdasarkan P3B 
untuk SPLN. 
 

d) Penjualan saham milik perusahaan modal ventura (diatur dalam 
PP Nomor 4 tahun 1995 dan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 250/KMK.04/1995) 

 Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan 
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan 
usahanya dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final. 

     Perusahaan pasangan usaha yang dimaksud adalah ; 
a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan 
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kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan; 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 
c. Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0.1 % dari jumlah bruto nilai 

transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal; 
d. Perusahaan yang penghasilannya setahun tidak melebihi 

Rp.5.000.000.000 (lima milyar Rupiah). 
 Penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau diperoleh 

perusahaan modal ventura dari penyertaan modal pada perusahaan 
pasangan usahanya bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan. 
Apabila perusahaan pasangan usaha menjual sahamnya dibursa efek, 
perusahaan modal ventura harus menjual sahamnya pada perusahaan 
pasangan usaha selambat-lambatnya 36 bulan sejak perusahaan 
pasangan usaha tersebut diijinkan oleh BAPEPAM menjual sahamnya 
di bursa efek. 
Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka atas penghasilan 
berupa bagian laba yang diterima oleh  perusahaan modal ventura 
merupakan Obyek Pajak, kecuali dalam rangka penyertaan saham dan 
memperoleh deviden sesuai Pasal 4 ayat 3 huruf Undang-undang 
Pajak Penghasilan. 
Perusahaan modal ventura wajib membukukan secara terpisah 
penghasilan yang merupakan Obyek PPh dan Penghasilan yang bukan 
merupakan Obyek PPh. 

 
e) Penjualan tanah dan bangunan (PP 48 tahun 1994, PP 27  tahun 

1996  
PP 79 tahun 1999 dan KMK 566/KMK.04/1999) dan KMK    
248/KMK.04/1995 (Built   operate and Transfer)  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 jis Nomor 
27 tahun 1996 jis Nomor 79 tahun 1999, atas perlakuan PPHTB 
(Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah sebagai 
berikut : 
i. Yayasan atau organisasi yang sejenis, yang usaha pokoknya 

melakukan transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan atau 
Bangunan dikenakan PPHTB sebesar 5% dari dari nilai tertinggi 
antara Akta pengalihan dengan NJOP / Nilai Pasar dan bersifat 
final. 
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ii. Badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan 
transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan 
dikenakan tarif umum Penghasilan Kena Pajak tarif Pasal 17 
Undang-undang Pajak Penghasilan tentang lapisan PKP. 

iii. Badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya tidak melakukan 
transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan 
dikenakan tarif sebesar 5% dari  nilai tertinggi antara Akta 
pengalihan dengan NJOP / Nilai Pasar dan bersifat Tidak Final. 

iv. SGU Hak Opsi adalah sebesar 5% dari nilai sisa / residu yang 
tercantum dalam perjanjian dan bersifat tidak final. 

v. Sale and Lease Back dikenakan sebesar 5% nilai sisa saat lesse 
membeli kembali dan atau 5% dari nilai tertinggi antara Akta dan 
NJOP saat lesse menjual dan bersifat tidak final. 

vi. Bangun Guna Serah (Built On Transfer) dikenakan pada saat 
bangunan diserahkan, Untuk Wajib Pajak orang Pribadi bersifat 
Final, dan Untuk Wajib Pajak Badan merupakan angsuran PPh 
Pasal 25 yang dibayar sendiri, penerapannya seperti tersebut 
diatas. Dikecualikan PPhTB atas transaksi ini adalah jika 
pemegang Hak atas Tanah dan atau Bangunan tersebut adalah 
Badan Pemerintah. 

vii. Bangun Guna Serah (Built On Transfer) menurut KMK 
248/KMK.04/1995, merupakan pasal 15, namun norma 
penghitungan dalam KMK tersebut tidak jelas dan cenderung 
penerapan dari Penjualan atau pengalihan hak tanah dan 
bangunan, sehingga penulis lebih cenderung BOT dikenakan 
PPHTB pasal 4(2) UU PPh. 

viii. Tukar menukar (Ruislag) transaksi tukar menukar tanah dan 
atau bangunan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak 
merupakan Obyek Pajak, atas penghasilan tersebut dikenakan 
PPHTB sebesar 5% dari nilai tertinggi antara nilai berdasarkan 
nilai tukar dengan NJOP dan kepada masing-masing antara 2 
pihak yang saling mengalihkan atas penghasilan dari pengalihan 
hak tersebut, jika WP Orang Pribadi maka bersifat Final, jika WP 
Badan maka tidak bersifat Final. 

ix. Pembebasan dengan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh atas 
Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan 
• Warisan, Hibah kepada keluarga sedarah 1 derajat sepanjang 

tidak ada hubungan usaha 
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• Hibah kepada Badan keagamaan, Sosial, Pendidikan, 
Pengusaha kecil sepanjang non usaha 

• Merger, Likuidasi dalam rangka go publik dan hubungan 
istimewa  

x. Pembebasan tanpa SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh atas 
Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan 
• Orang Pribadi yang menjual Tanah dan atau Bangunan kurang 

dari Rp. 60.000.000 dan tidak terpecah-pecah 
f)   Pendapatan bunga yang berasal dari bank (PP 51 tahun 1994 jo. 

PP 131 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan 
No.51/KMK.04/2000) 
Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto 
Sertifikat Bank Indonesia dipotong PPh yang bersifat final. 
Termasuk bunga yang harus dipotong PPh Final adalah bunga yang 
diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan 
di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan 
di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 
Pengenaan PPh atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto 
Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut : 

a. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap 
WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). 

b. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan 
tarif berdasarkan P3B yang berlaku, terhadap WP luar negeri. 

Pemotongan PPh atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto 
Sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan atas: 

a. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 
Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta diskonto 
Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp.7.500.000, 
dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 

b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang 
didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 

c. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 
Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang 
dananya diperoleh dari sumber pendapatan sesuai pasal 29 UU 11 
tahun 1992. 
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d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam 
rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, 
kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat 
sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, untuk dihuni sendiri. 

Untuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terdapat aturan lainnya: 
a. Jika Bank atau Dana Pensiun menjual SBI kepada pihak lain 

selain Bank dan Dana Pensiun, maka selisih antara nilai nominal 
dengan harga jualnya wajib dipotong PPh oleh Bank atau Dana 
Pensiun. 

b. Jika pihak lain menjual kembali SBI tersebut, maka selisih antara 
nilai nominal dengan harga jualnya merupakan keuntungan 
karena pengalihan harta yang tidak perlu dipotong PPh, namun 
wajib dilaporkan dalam SPT 1771. 

g)   Hadiah Undian (PP 132 tahun 2000 dan Kep-395/PJ.2001) 
Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam 
bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh 25% dari jumlah bruto 
hadiah undian (berupa nilai uang atau nilai pasar jika berbentuk 
barang) dan bersifat final. 
Hadiah Undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun 
yang diberikan melalui undian. 

 
 
 h). Usaha Jasa konstruksi (PP 140 / 2000 dan KMK 
No.559/KMK.04/2000)  

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP usaha konstruksi 
yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1 milyar dan 
telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat 
yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, berupa surat 
keputusan dari instansi yang bersangkutan dalam hal ini Dinas 
Pekerjaan Umum dikenakan PPh, dipotong dan dipungut pihak lain 
dan disetor oleh pengguna jasa  sebesar: 
a. Jika sebagai pelaksana konstruksi maka tarifnya 2% dari 

Penghasilan bruto dan bersifat final. 
b. Jika sebagai pengawasan dan perencanaan konstruksi maka 

tarifnya 4% dari Penghasilan bruto dan bersifat final 
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c. Jika pengguna jasa adalah WP Orang pribadi yang tidak ditunjuk 
sebagai pemotong PPh Pasal 23 atau PPh final, maka WP Usaha 
Konstruksi harus menyetor sendiri PPh final saat menerima 
pembayaran uang muka dan termijn. 

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP usaha konstruksi 
yang mempunyai nilai pengadaan diatas Rp. 1 milyar dikenakan PPh, 
dipotong dan dipungut pihak lain dan disetor oleh pengguna jasa  
sebesar : 
a. Jika sebagai pelaksana konstruksi maka tarifnya 2% dari 

Penghasilan bruto dan bersifat tidak final. 
b. Jika sebagai pengawasan dan perencanaan konstruksi maka 

tarifnya 4% dari Penghasilan bruto dan bersifat tidak final 
c. Jika pengguna jasa adalah WP Orang pribadi yang tidak ditunjuk 

sebagai pemotong PPh Pasal 23, maka WP Usaha Konstruksi 
harus menghitung penghasilan yang diterima tersebut dalam 
Laporan Laba rugi fiskal (dikenakan PPh Pasal 25). 

d. Metode yang digunakan untuk menghitung laporan rugi laba atas 
usaha jasa konstruksi yang tidak bersifat final pada akhir tahun 
pajak adalah metode persentase penyelesaian (PP 138 tahun 
2000). 

b.  Penghasilan yang bersifat Final sebagaimana diatur dalam Pasal 15 
UU PPh. 
 
 
a) Usaha Jasa Pelayaran 

Berdasarkan SE-29 /PJ.4/1996 dan KMK No. 416/KMK.04/1996 
tentang PPh terhadap Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam 
negeri 
Wajib Pajak perusahaan pelayaran Dalam Negeri adalah orang 
yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan 
berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran 
dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar 
negeri atau dengan kapal pihak lain. 
Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan Pajak 
Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia 
Penghasilan yang menjadi Obyek PPh meliputi : 
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Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari 
pengangkutan orang dan / barang  
termasuk penyewaan kapal yang dilakukan dari : 

◊ Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia; 
◊ Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia; 
◊ Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di  Indonesia; 
◊ Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar 

Indonesia. 
Berdasarkan KMK No. 416/KMK.04/1996, Norma perhitungan 
khusus penghasilan neto = 4% dari Penghasilan bruto. Besarnya 
PPh terutang = 1.2% dari peredaran bruto dan bersifat final. 
Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa 
uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
Tata cara Pelunasan PPh : 

a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan 
perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong 
pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil 
tersebut wajib: 
i. memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran 

atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, sebesar 1,2 
% dari biaya charter.  

ii. memberikan bukti pemotongan PPh Penghasilan 
perusahaan pelayaran dalam negeri (Final) kepada pihak 
yang menerima atau memperoleh penghasilan 

iii. menyetor PPh terutang ke bank persepsi / Kantor Pos 
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah 
bulan pembayaran dengan SSP 

iv. melaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 
bulan berikutnya setelah pembayaran / terutangnya 
imbalan dengan lampiran : lembar ke-3 SSP dan Lembar 
ke-2 bukti potong Final. 

b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain dari perjanjian 
persewaan maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran  
dalam negeri wajib : 
menyetor PPh yang terutang ke bank / K.Pos selambat-
lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan 
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diterima penghasilan, dengan SSP Final dan melaporkannya 
ke KPP tanggal 20 bulan berikutnya. 

Dalam hal WP membayar pajak di luar negeri atas penghasilan yang 
diterima dari pengangkutan orang termasuk penyewaan kapal (PPh 
Pasal 24), pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dapat 
diperhitungkan dengan PPh terutang di Indonesia, untuk masing-
masing negara setinggi-tingginya 1.2% dari penghasilan yang diterima 
atau diperolehnya di luar negeri tersebut.   
b) Usaha Jasa Pelayaran dan atau penerbangan luar negeri 

Berdasarkan SE-32 /PJ.4/1996 dan KMK No. 417/KMK.04/1996, 
tentang Norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi WP 
yang bergerak dibidang usaha pelayaran dan atau penerbangan 
luar negeri 
Wajib Pajak yang dicakup dalam KMK No.417/KMK.04/1996 
adalah WP perusahaan pelayaran dan / atau penerbangan yang 
bertempat kedudukan di Luar negeri yang melakukan usaha 
melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 
Peredaran bruto WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan 
luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang 
atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang 
dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di Indonesia 
dan / atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.  
Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang 
diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan / atau 
penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan / 
atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di 
Indonesia. 
Besarnya Norma penghasilan neto bagi WP perusahaan pelayaran 
dan/atau penerbangan luar negeri sebesar = 6 % dari Penghasilan 
bruto. Besarnya PPh yang wajib dilunasi WP (BUT) adalah = 
2.64 % dari peredaran bruto dan bersifat final. 
 
Tata cara Pelunasan PPh : 

a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan 
perjanjian persewaan atau charter, maka pihak yang 
membayar atau pihak yang mencharter wajib : 
◊ memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau 

terutangnya imbalan atau nilai pengganti  
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◊ memberikan bukti pemotongan PPh Penghasilan 
perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri 
(Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh 
penghasilan 

◊ menyetor PPh terutang ke bank persepsi / Kantor Pos 
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah 
bulan pembayaran dengan SSP 

◊ melaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 
bulan berikutnya setelah pembayaran / terutangnya 
imbalan dengan lampiran : lembar ke-3 SSP dan Lembar 
ke-2 bukti potong Final 

 
b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain dari perjanjian 

persewaan maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran  
dalam negeri wajib : 
◊ menyetor PPh yang terutang ke bank / Kantor Pos 

selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah 
bulan diterima penghasilan, dengan SSP Final dan 
melaporkannya ke KPP tanggal 20 bulan berikutnya. 

 
c) WP Badan Luar Negeri yang mempunyai Kantor perwakilan 

dagang di Indonesia. 
Berdasarkan KMK No. 634/KMK.04/1994 dan Kep-667/PJ./2001, 
tentang Norma perhitungan khusus penghasilan neto atas WP Luar 
Negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia 
adalah 1% dari nilai ekspor bruto, sehingga besarnya tarif efektif 
yang berlaku adalah 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat 
Final, yang berasal dari 30% x 1% + {20% [1% - (30% x 1%)]} 
Ekspor Bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang 
diterima atau diperoleh WP Luar Negeri yang mempunyai Kantor 
Perwakilan Dagang di Indonesia, dimana imbalan tersebut 
diterima dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan 
yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

 
c. Penghasilan yang bersifat Final sebagaimana diatur dalam Pasal 

19  UU PPh yaitu revaluasi (sebagaimana telah dibahas dalam 
beda waktu). 
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Pendapatan revaluasi merupakan penghasilan yang dikenakan PPh 
Final, sehingga terjadi perbedaan tetap dengan akuntansi yang 
mengakui perbedaan tersebut dalam pengakuan agio saham atau 
hanya menambah modal saham. 

 
3)   Biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto.  

Biaya yang bukan merupakan  pengurang Penghasilan Bruto yang terkait 
dengan WP Badan, diatur dalam  Pasal 9 ayat 1 UU PPh  sebagai berikut :   
a. Pembagian laba dalam bentuk apapun termasuk dividen, termasuk dividen 

yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi, pembagian laba dan gaji 
yang dibayarkan WP yang berbentuk CV dan sejenisnya yang tidak 
terbagi atas saham, serta semua biaya yang terkait dengan pembagian laba 
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya 
karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari Penghitungan PPh 
terutang PPh Badan, dengan kata lain  hal tersebut telah dikenakan pajak. 

b. Biaya untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota, 
seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi 
yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang 
saham atau keluarganya. 

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang 
tak tertagih untuk usaha Bank dan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, 
cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk 
usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan 
Keputusan Menteri Keuangan No 68/KMK.04/1999 jis 
No.204/KMK.04/2000. Untuk usaha tertentu diatas secara ekonomis 
memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian 
yang akan terjadi dikemudian hari.  

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh WP Orang Pribadi, 
kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja 
pembayaran premi tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan  bagi 
pegawai yang bersangkutan dihitung sebagai penghasilan atau Obyek 
Pajak bagi karyawan yang bersangkutan.  

e. Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai secara bersama-sama 
ditempat usaha atau pekerjaan atau yang merupakan keharusan dalam 
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pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat 
pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk 
keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar 
jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, 
serta Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.04/2000 
dan Keputusan Dirjen Pajak No.213/PJ./2001, maka pemberian tersebut 
bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai 
biaya bagi pemberi kerja. 

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan yang tidak 
ada hubungan usaha, kecuali Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata 
dibayarkan oleh WP Orang pribadi pemeluk agama Islam atau WP Badan 
dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan 
Amil Zakat atau lembaga amil  zakat yang disahkan oleh pemerintah 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang 
pengelolaan zakat. Pembebanannya adalah pada tahun pajak saat Zakat 
tersebut dibayarkan. 

h. Pajak Penghasilan yang terutang oleh WP yang bersangkutan meliputi 
PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan PPh Final. 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi  orang 
pribadi yang menjadi tanggungannya. 

j. Gaji yang dibayarkan kepada Anggota persekutuan, firma, atau perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemiliknya, sehingga tidak 
ada imbalan sebagai gaji. 

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan dibidang perpajakan. 

Disamping itu terdapat pula biaya yang bukan merupakan pengurang 
penghasilan bruto selain yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 UU PPh, yaitu 
didasarkan PP 138 tahun 2000 adalah : 
Ø Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

pengenaan pajaknya bersifat Final. Termasuk penghitungan SE-
46/PJ.4/1995. 
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Ø Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 
bukan merupakan Obyek Pajak. 

 
c. Tidak ada Perbedaan antara perpajakan dan akuntansi 

Penghasilan dan biaya selain yang tercantum dalam beda waktu dan 
beda tetap 
berarti perlakuannya sama antara perpajakan dan akuntansi. 
Misalnya ;  
þ Penjualan, pendapatan bunga kredit non performing (KEP-DJP 

No.184/PJ.2002 dan PSAK 31), pendapatan sewa kendaraan, biaya gaji, 
biaya Alat Tulis Kantor, Biaya pengangkutan, premi asuransi yang dibayar 
perusahaan untuk karyawan, pembayaran jasa, PBB, dll. 

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Setelah Koreksi Fiskal 
No Uraian Menurut 

Komersial 
Menurut 

Pajak 
Koreksi 
Fiskal 

1 Penghasilan :    

a. Pendapatan tidak final dan Obyek 
Pajak 

xxxx xxxxx  

b. Pendapatan  final xxxx - xxxx 

c. Pendapatan bukan Obyek Pajak xxxx - xxxx 

d. Pendapatan yang dihitung kembali xxxx xxxx - 

2 Biaya :    

a. Biaya yang merupakan pengurang xxxx xxxx - 

b. Biaya yang terkait final xxxx - xxxx 

c. Biaya yang terkait bukan Obyek 
Pajak  

xxxx - xxxx 

d. Biaya yang terkait pasal 9 ayat 1 UU 
PPh 

xxxx - xxxx 

e. Biaya pengurang pasal 6 ayat 1 UU 
PPh 

xxxx xxxx - 

3 Penghasilan Neto 1d - 2e  xxxx xxxx - 

4 Kompensasi rugi xxxx xxxx - 
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5 Penghasilan Kena Pajak xxxx xxxx - 

6 PPh terutang xxxx xxxx - 

7 Kredit Pajak    

a. Pajak yang dibayar terkait final xxxx - xxxx 

b. Pajak yang dibayar tidak terkait final xxxx xxxx - 

8 PPh Kurang bayar / Lebih Bayar xxxx xxxx  
 

Koreksi fiskal terjadi karena perbedaan waktu dan atau perbedaan tetap 
(permanen) antara Pajak dan Akuntansi, koreksi tersebut bisa berupa koreksi 
positif artinya menambah pajak dan atau koreksi negatif artinya mengurangi 
pajak. 
 

Rangkuman Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan, Akuntansi dan Perpajakan  

Uraian Akt Pajak 
 

Penjelasan 
 

Penjualan X X Tidak ada perbedaan 

Penjualan BKP / JKP ke Pemda.  

 X X 

Dikenakan PPh Pasal 22, 1.5%

x P.Bruto sebelum PPN, tidak

final 

Retur, Rabat, Diskon Penjualan (X) (X) Mengurangi penjualan   

Penjualan Neto    

     

Harga Pokok Penjualan X X 

Tergantung metode yang

digunakan  

(Pasal 10 ayat 6 UU PPh) 

Laba kotor    

     

Biaya-biaya    

Bunga Pinjaman  X X Sepanjang tidak terkait
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   deposito, tabungan yg

dikenakan final. (SE-

46/PJ.4/1995) 

Biaya gaji kantor X X  

 

BBM X X 

Sepanjang tidak ada untuk

pribadi pengurus perusahaan.

(Pasal 9 ayat 1 huruf  i) 

Biaya listrik, air dan telepon 

 

 X X 

Untuk HP hanya dapat

dibebankan 50%, sedangkan

biaya listrik dan air dapat

dibebankan sebagai biaya

sepanjang terkait usaha.  (KEP-

DJP No.220/PJ./2002) 

BPHTB atas pembelian tanah 

 X - 

Atas BPHTB pembelian tanah

tidak dapat dibebankan sebagai

biaya, SE-01/PJ.42/2002.

Namun jika terkait dengan

bangunan, maka

diproporsionalkan dan

disusutkan. 

Kompensasi rugi  

 X X 

Sepanjang tidak lebih dari 5

tahun, dan setelah rekonsiliasi

fiscal (Pasal 6 ayat 2 UU PPh) 

PPh (Pajak Penghasilan)  21, 22,

23,26 jika disetor sbg Pemotong 

 X - 

Segala jenis PPh, Bukan

pengurang (Pasal 9 ayat 1 huruf

h) dan tidak dapat dikreditkan di

pemotong pajak, karena bukan

pajaknya. 

PPh (Pajak Penghasilan)  22, - - dikreditkan,jika tidak Final
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dipungut pihak ke-3 (KMK No.236/KMK.03/2003) 

PPh (Pajak Penghasilan)  23, 

dipungut Pihak ke-3 - - 

dikreditkan, kecuali bunga

simpanan koperasi  

(Pasal 23 UU PPh) 

PPh (Pajak Penghasilan)  26, 

dipungut pihak ke-3 

 - - 

Jika status perusahaan masih

SPLN, dan dikreditkan jika

sudah berubah status SPDN

(Pasal 26 ayat 5 UU PPh) 

PPh (Pajak Penghasilan)  25, setor 

sendiri  - - 

Dikreditkan, masuk dalam

neraca.   

PPh (Pajak Penghasilan)  15, 

dipungut pihak ke-3 - - 

Final, secara akuntansi

dibebankan sebagai biaya, jika

kita menerima pendapatan final. 

PPh (Pajak Penghasilan)  4(2), 

dipungut pihak ke-3 - - Jika Final,bukan pengurang 

PPh (Pajak Penghasilan)  19 Setor 

sendiri - - Final 

Sanksi PPh X - 

Bukan pengurang (Pasal 9 ayat

1 huruf k) 

PPh Pasal 21 yang ditanggung 

perusahaan X - 

Bukan pengurang (Pasal 9 ayat

1 huruf h) 

Tunjangan PPh Pasal 21 yang 

diterima karyawan dari perusahaan X X 

pengurang (Pasal 6 ayat 1 huruf

a), seperti pengh. Bruto lainnya

bagi karyawan. 

PBB X X 

Sepanjang terkait perusahaan

dan untuk usaha. 

Biaya Meterai X X Sepanjang terkait usaha. 

SKPKB X - 

Bukan pengurang (Pasal 9 ayat

1 huruf k) 
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Kerugian kurs X X 

Beda Waktu, apabila perpajakan

menggunakan metode Kurs

Tetap dalam menghitung laba

rugi selisih kurs. 

STP (Pokok) PPh Pasal 25. - - 

Dikreditkan dan masuk dalam

neraca. 

Sanksi STP X - 

Bukan pengurang pasal 9 ayat 1

huruf k 

Fiskal Luar Negeri untuk karyawan

(Dinas)                       - - Dikreditkan, masuk neraca 

Fiskal Luar Negeri untuk keluarga

karyawan/pengurus (Pribadi) X - 

Koreksi biaya dan tidak dapat

dikreditkan. 

Cadangan Piutang tak tertagih X - 

Non deductable, Pasal 9 ayat 1

huruf c UU PPh. 

Piutang yang dihapuskan  (sesuai

KEP-DJP No.238/PJ.2002) X X 

Sepanjang memenuhi ketentuan

Pasal 9 ayat 1 huruf h UU PPh 

Premi  Asuransi  Luar Negeri X X  

Biaya perjalanan dinas                                             X X 

Sepanjang tidak terkait

kepentingan pribadi. 

Biaya Pakaian kerja  

(termasuk transportasi antar jemput) 

 X X 

Sepanjang terkait dengan

seragam pabrik, Satpam, awak

kapal / pesawat, Pemadam

kebakaran, pakaian

proyek,dapat dibebankan

sebagai biaya. (KMK

466/KMK.04/2000 dan KEP-

DJP No.213/PJ./2001)  

Biaya makan dan minuman 

 X X 

Makanan dan minuman yang

disediakan untuk seluruh
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karyawan dan diselenggarakan

di kantor dapat dibebankan

sebagai biaya. (KEP-DJP

No.213/PJ./2001) 

PPN Pajak Masukan                   

 X X 

Pajak Masukan dapat

dibebankan sebagai biaya

sepanjang ; terkait dengan usaha

dan di SPt Masa PPN tidak

dikreditkan. (PP 138 tahun

2000). 

Sewa Gedung untuk waktu 3 tahun          X X 

Menurut Pajak dapat

dialokasikan. (Penj. Pasal 6 ayat

1 huruf b UU PPh). 

BBM dan reparasi komputer 

 

 X X 

Biaya BBM, tidak perlu

dilakukan pemotongan PPh

Pasal 23, sedangkan atas

reparasi komputer obyek PPh

23 dan harus dilakukan

pemotongan PPh oleh pemberi

uang. 

Biaya pengobatan karyawan                              X - 

Bersifat natura (Pasal 9 ayat 1

huruf e dan Pasal 7 KEP-DJP

NO.545/PJ./2000).  

Biaya Tunjangan Pengobatan, 

Tunjangan PPh, Tunjuangan Jabatan 

dll. 

 

 X x 

Tunjangan diterima dalam

bentuk uang oleh karyawan,

sehingga obyek PPh Pasal 21,

dan dapat dibebankan karena

pada dasarnya seperti

pembayaran gaji. 



Perpajakan Internasional di Indonesia  

 

529  

Pembayaran bunga ke Poiman sebagai

pemegang saham 

 X - 

Bilamana terkait dengan

deviden terselubung, maka non

deductable (Pasal 9 ayat 1 huruf

a). Namun dalam S-

165/PJ.4/1992, terdapat syarat-

syarat tertentu untuk tidak

dikenakan obyek Pasal 23. 

Premi asuransi JPK, JKK, JKM dan

JHT. X X 

Sepanjang dibayar perusahaan

deductable. Obyek PPh 21 yang

dipotong oleh perusahaan

adalah JPK, JKK, JKM. 

Sumbangan 

 X - 

Kecuali untuk GN-OTA (SE-

33/PJ.421/1996 dan bantuan

untuk Gempa Aceh dan Sumut

(KMK 609/KMK.03/2004) 

Biaya Penyusutan WP seluruhnya &

amortisasi non leasing X X 

Beda waktu, tergantung metode

penyusutan yang digunakan. 

Biaya Lesse dengan hak opsi sebagai

lesse 

 - X 

Menurut akuntansi,  lesse  

menyusutkan barang yang di

lease. Sedangkan menurut

perpajakan biaya angsuran

pokok + bunga merupakan

biaya yang dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto 

Biaya Lesse tanpa hak opsi sebagai

lesse X X Seperti sewa menyewa biasa. 

Biaya Penyusutan Lesse dengan hak

opsi sebagai lesse 

 X - 

Menurut akuntansi disusutkan,

sedangkan menurut perpajakan

tidak boleh disusutkan karena
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telah dibebankan dalam

angsuran pokok. 

Biaya iklan sewa  tanah, mesin dan 

kendaraan 

 X X 

Iklan untuk pendapatan sewa

tanah tidak dapat dibebankan

karena terkait dengan

pendapatan final (PP 138 tahun

2000) 

Total biaya    

Laba bersih dari usaha    

     

Pendapatan diluar usaha    

Penjualan BKP / JKP ke Pemda, yang 

bukan usaha pokok. X X 

Dikenakan PPh Pasal 22, 1.5%

x P.Bruto sebelum PPN, tidak

final 

Pendapatan bunga bank X - 

Final 20%, diatur dalam PP 131

tahun 2000 

Laba penjualan aktiva bukan tanah 

dan bangunan X X 

Dikenakan PPh saat akhir tahun 

pajak (PPh PPh Pasal 29 UU

PPh). 

Laba penjualan aktiva tanah dan 

bangunan 

 X X 

Dikenakan PPh 5% dari nilai

tertinggi antara  

harga jual : NJOP, tidak final

dan PPh Pasal 25, karena

usahanya tidak di bidang

property. 

Pendapatan sewa kendaraan 

 X X 

Disajikan dalam penghasilan

bruto, untuk penyajian

informatif dan PPh 23, 3% yang

dipotong pihak ke-3 merupakan
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kredit pajak. 

Pendapatan sewa tanah  X - 

Final, 10% diatur dalam PP 5

tahun 2002 

Tambahan setoran modal  - - 

Bukan Obyek, sesuai pasal 4

ayat 3 huruf  c UU PPh.  

Keuntungan pembebasan hutang 

 X X 

Diatur dalam pasal 4 ayat 1

huruf k UU PPh, kecuali yang

diatur dalam PP 130  tahun

2000. 

Pendapatan sewa  mesin  

 X X 

Dipotong PPh 23, 6% x

Penghasilan bruto, disajikan di

Laporan laba rugi adalah

penghasilan bruto sebelum

pajak. 

Pendapatan bunga antar PT / OP  X X 

Dipotong PPh 23, 15% x

Penghasilan bruto. sda. 

Pendapatan jasa perantara  X X 

Dipotong PPh 23, 6% x

Penghasilan bruto. sda. 

Pendapatan deviden X X 

Dipotong PPh 23, 15% x

Penghasilan bruto. sda. 

Pendapatan merk (Royalti) X X 

Dipotong PPh 23, 15% x

Penghasilan bruto. sda. 

Pendapatan pengembalian atas

pembayaran pajak yang dibebankan

sebagai biaya. X X 

Obyek PPh Pasal 4 ayat 1 huruf

e UU PPh 

 

Kerugian usaha di Luar negeri X - 

Tidak dapat dibebankan dalam

pengurang penghasilan di dalam

negeri.  (KMK No.

164/KMK.03/2002). 
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Pendapatan dari luar negeri  

 X X 

Dipotong PPh 24,  disajikan di

Laporan laba rugi adalah

penghasilan bruto sebelum

pajak. (KMK

164/KMK.03/2002) 

Total Pendapatan diluar usaha    

     

Laba bersih setelah 

pendapatan/biaya diluar usaha    

Penghasilan Kena Pajak  X Pasal 16 UU PPh  

PPh terutang  X  Pasal 17 UU PPh 

PPh terutang yang dikembalikan 

dari LN, dimana sebelumnya telah 

dikreditkan dalam pasal 24  X KMK 164/KMK.03/2003 

Jumlah PPh terutang  X  

Kredit pajak     Pasal 28 UU PPh 

PPh dipotong atau dipungut pihak 

ke-3    

PPh Pasal 22  (x) KMK 236/KMK.03/2003 

PPh Pasal 23  (x) KEP- DJP No.170/PJ./2002 

PPh Pasal 24  (x) KMK 164/KMK.03/2002 

    

PPh yang disetor sendiri    

PPh Pasal 25  (x) Pasal 25 UU PPh 

STP Pokok PPh Pasal 25  (x) Pasal 28 ayat 2 UU PPh 

Fiskal Luar Negeri  (x) PP 17/1998, PP 41 / 2001 

PPHTB  (x) 

PP 48/1994, PP 27/1996, PP

79/1999 

PPh Kurang Bayar / Lebih Bayar  X / (x) Pasal 29 / 28A UU PPh  
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10.3. Contoh penghitungan pajak PMA  
PT. Cinta Kebenaran (PMA) bergerak dalam bidang jasa perakitan elektronika, 
selama tahun pajak 2006 diperoleh data Laporan rugi laba yang belum dikoreksi 
fiskal sebagai berikut : 

Penjualan Jasa ke PT. Epson  1.000.000.000  

Penjualan Jasa dengan Pemda (before tax) 500.000.000  

Pendapatan bunga Bank (neto setelah pajak)  
Deposito BNI             

4.800.000 1) 

Penjualan Aktiva bukan Tanah dan Bangunan  
(Nilai buku = Rp.50 Juta,  dijual = Rp.100 Juta) 

50.000.000  

Penjualan aktiva tanah dan bangunan  
(Nilai buku = Rp.100 Juta, dijual = Rp.500 Juta,  
NJOP = Rp.600 Juta) 

400.000.000  

Pendapatan atas sewa kendaraan dari PT. Amanah    
(Neto setelah  PPN dan PPh) 

 40.000.000  

Pendapatan atas sewa Tanah dari PT.Suka yang diperoleh 
tanggal 5 Mei 2005 (before tax) 

 200.000.000  

Keuntungan pembebasan hutang 10.000.000  

Pendapatan atas sewa Mesin dari PT. Suci       
(sebelum dipotong PPN dan PPh) 

100.000.000  

Tambahan setoran Modal dari PT. Buat Kebaikan sebagai 
pemegang saham 25% PT.Cinta Kebenaran 

1.000.000.000  

Pendapatan bunga dari PT. Suka Pinjam (before tax)    200.000.000  

Pendapatan Jasa Perantara PT. Iman 100.000.000  

Pendapatan Dividen dari PT. Nikmatilah (saham 25%) 500.000.000  
Pendapatan dari luar negeri (Malaysia) asumsi PPh yang 
dipotong di Malaysia 40% before tax.  

200.000.000  

Total Pendapatan 4.304.800.000  
Biaya-biaya sebagai berikut :   
Retur, Diskon dan Rabat Penjualan 100.000.000  
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Biaya upah atau gaji Perakit elektronik 500.000.000  

Bahan baku pembantu untuk perakitan 100.000.000  

Biaya Listrik Usaha perakitan 20.000.000  

Biaya Penyusutan alat Perakitan  (Mesin dll.) 200.000.000  

Biaya Bunga Pinjaman dari PT. Mulia 30.000.000 1) 

Biaya Gaji kantor 50.000.000  

BBM 25.000.000  

Biaya listrik, air dan telepon kantor 13.000.000  

Sisa Kompensasi kerugian tahun 2004 200.000.000  

PPh pasal 25 (angsuran SPT Masa Pasal 25 Badan)   22.000.000  

Sangsi PPh 5.500.000  

PBB 10.000.000  

Bea materai 5.000.000  

SKPKB (surat ketetapan pajak kurang bayar tahun 2003)   20.000.000  

Kerugian kurs 10.000.000  

STP (surat tagihan pajak) termasuk sangsi 500.000 2.500.000  

Fiskal Luar Negeri  7.000.000 2) 

Cadangan Piutang tak tertagih 80.000.000  

Piutang yang dihapuskan (daftar nominatif)  60.000.000  

Premi asuransi dibayar di luar negeri 40.000.000  

Biaya perjalanan dinas  20.000.000 3) 

PPN 100.000.000 4) 

Sewa gedung 30.000.000 5) 

Biaya pengobatan karyawan 50.000.000 6) 

Premi asuransi untuk karyawan JPK, JKK, JKM 120.000.000  

Premi asuransi untuk karyawan JHT 70.000.000  

Sumbangan 40.000.000  

Biaya GN-OTA 60.000.000  
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Biaya iklan sewa tanah, mesin dan kendaraan 20.000.000   

Total biaya 2.010.000.00
0 

 

Laba bersih sebelum dikoreksi secara akuntansi 2.294.800.000  
Adjusment akuntansi (koreksi pendapatan)  
Tambahan setoran Modal dari PT. Buat Kebaikan  1.000.000.00

0 
 

Adjusment akuntansi (koreksi Biaya)   

Sisa Kompensasi kerugian tahun 2004 200.000.000  

PPh pasal 25 (angsuran SPT Masa Pasal 25 Badan) 22.000.000  

STP (surat tagihan pajak) termasuk sangsi 500.000 2.000.000  

Fiskal Luar Negeri 7.000.000 2) 

PPN PM Kredit Pajak 20.000.000 4) 

Sewa Gedung  20.000.000   

Total koreksi biaya 271.000.000  

Total koreksi seluruhnya pendapatan dan biaya 729.000.000  
Laba Bersih menurut akuntansi yang sebenarnya 1.565.800.00

0 
 

Keterangan Soal 
1) Pendapatan bunga Bank (neto setelah pajak)  

Deposito BNI      4.800.000 1) 
Biaya bunga pinjaman dari PT. Mulia  30.000.000 1) 
Data diatas berasal dari transaksi sebagai berikut : 

 Pada tahun 2006, PT. Cinta Kebenaran mendapat pinjaman dari PT.Mulia 
sebesar Rp.200.000.000, dengan tingkat bunga pinjaman 20%, dari jumlah 
tersebut telah diambil dalam waktu yang   berbeda: 
• Bulan Februari    Rp.125.000.000 
• Bulan Juni     Rp.  25.000.000 
• Bulan Agustus    Rp.  50.000.000 
Disamping itu, PT. Cinta Kebenaran mempunyai dana yang ditempatkan 
dalam bentuk deposito ke BNI dengan tingkat bunga 15% (baik langsung 
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maupun tidak secara langsung berkaitan dengan dana Rp.200.000.000), 
perinciannya sebagai berikut : 
• Bulan Februari s.d Maret   Rp.  25.000.000 
• Bulan April s.d Agustus    Rp.  46.000.000 
• Bulan September s.d Desember Rp.  50.000.000 

2) Fiskal Luar Negeri    7.000.000 2) 
terdiri dari : 
π Budi (salah seorang Karyawan)  beserta keluarga jumlah seluruhnya 6 orang 

pergi ke Malaysia naik kapal laut. 
π Iwan K/2 (Karyawan WP) pergi ke Singapura naik pesawat, dalam 

TBPFLN (Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri) tidak terdapat QQ 
nama PT. Cinta Kebenaran. 

π Kurnia adalah seorang pakar yang didatangkan dari Luar Negeri naik 
pesawat ke Indonesia, dan saat selesai kembali ke LN. 

π Paiman seorang pejabat pemerintah di suatu instansi tertentu, yang diberi 
fasilitas oleh WP berupa pembayaran Fiskal yang ditanggung oleh WP 
pergi ke Malaysia dengan pesawat. 

π Jojon dan Lilis merupakan Direksi dan Pemegang saham perusahaan (Lilis 
tidak menjabat dalam perusahaan PT. Cinta Kebenaran) mereka pergi ke 
Singapura dari Batam dengan naik kapal laut. 

3) Biaya perjalanan dinas 20.000.000 3) 
terdiri dari : 
π Biaya perjalanan ke luar negeri Lilis sebesar    Rp.10.000.000 
π Biaya Perjalanan ke luar negeri Jojon sebesar   Rp. 8.000.000 

*) Biaya perjalanan tersebut termasuk tiket pesawat, akomodasi hotel dan 
uang saku perjalanan  untuk Jojon       Rp. 1.000.000 

π Biaya untuk pengangkutan karyawan ke Kantor  Rp.2.000.000 
  Biaya tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 21 bagi karyawan 

4) PPN (Pajak Pertambahan Nilai)  100.000.000 4) 
terdiri dari : 
π PPN Pajak Masukan telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN 1995   

sebesar Rp.20.000.000. 
π PPN Pajak Masukan terdapat faktur pajak yang cacat, akibat coretan dan 

tip-ex sebesar Rp.10.000.000, dan telah disetorkan oleh si Penjual. 
π PPN faktur pajak sederhana Rp.30.000.000. 
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π PPN Pajak masukan atas pembelian sedan Rp.40.000.000. 
5) Sewa Gedung  30.000.000  5) 

Gedung yang disewa sesuai perjanjian termasuk meja, kursi dll, yang terkait 
langsung dengan sarana gedung, gedung tersebut disewa untuk 3 tahun. 
Pemilik gedung adalah pemilik pemegang saham, atas gedung yang sama, dan 
tempat yang sama biaya sewa gedung adalah Rp.15.000.000 untuk 3 tahun. 

6) Biaya Pengobatan karyawan        Rp. 50.000.000  6) 
π Uang Penggantian  Rp.40.000.000 
π Biaya Honor Dokter Klinik  Rp.  5.000.000  
π Biaya Obat karyawan  Rp.  5.000.000 

 
Pertanyaan : 
1. Berapa PPh terutang tahun pajak 2006? 
2. Berapa Kredit Pajak tahun pajak 2006? asumsi penghasilan yang diterima WP 

telah dilakukan pemotongan dan pemungutan secara benar oleh pihak ketiga. 
3. Berapa PPh Kurang atau lebih bayar tahun pajak 2006? 
4. Berapa angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya Masa tahun 2007? 
5. Berapa PPh Final tahun 2006 dan penghasilan yang bukan obyek pajak? 
6. Masukkan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2006 kedalam SPT 1771 

PPh Badan secara lengkap dan beri keterangan secukupnya. 
Jawaban atas soal usaha Jasa PT. Cinta Kebenaran 
Skema Laporan laba rugi setelah Koreksi Fiskal 

1. Penjualan        
= Rp. xxx   Pasal 4 (1) 

2. dikurangi dengan HPP (Harga Pokok Penjualan)  = Rp. xxx  
 Laba Kotor           = Rp. xxx    

3. dikurangi biaya yang merupakan pengurang     = Rp. xxx  Pasal 6 (1) 
  Laba Bersih (Penghasilan neto usaha)     = Rp. xxx 
4. ditambah pendapatan di luar usaha dalam negeri  = Rp. xxx Pasal 4 (1) 
  Penghasilan neto seluruhnya dalam negeri (DN)  = Rp. xxx 
5. ditambah Penghasilan neto luar negeri (LN)    = Rp. xxx Pasal 24 
  Total penghasilan neto (DN + LN)      = Rp. xxx 
6. dikurangi kompensasi rugi        = Rp. xxx Pasal 6 (2) 
7. Penghasilan Kena Pajak      = Rp. xxx   Pasal 16 
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8. Dikalikan tarif Ps 17 untuk menghitung PPh terutang   =   Rp. xxx 
9. Dikurangi kredit pajak      = Rp. xxx Pasal 28 

10. PPh Kurang Bayar (Psl 29) / Lebih bayar Psl 28A)  = Rp. xxx 
11. Kemudian dihitung angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya = Rp. xxx 
 
Dengan demikian kita uraikan sebagai berikut : 
1. Penjualan seluruhnya (neto) 1500 - 100       
Rp.1.400.000.000 
2. HPP seluruhnya  500+100+20+200      Rp.   820.000.000 
 Laba kotor         Rp.   580.000.000 
3. Biaya deductable   

◊ Biaya Bunga Pinjaman dari PT. Mulia       Rp. 22.000.000 1) 
◊ Biaya Gaji kantor                 50.000.000 
◊ BBM                     25.000.000 
◊ Biaya listrik, air dan telepon kantor          13.000.000 
◊ PBB  10.000.000 
◊ Bea materai                  5.000.000 
◊ Kerugian kurs               10.000.000 
◊ Piutang yang dihapuskan (KEP-238/2001)   60.000.000 
◊ Premi asuransi dibayar di luar negeri         40.000.000 
◊ Biaya perjalanan dinas        10.000.000  3) 
◊ PPN                 40.000.000  4) 
◊ Sewa Gedung            5.000.000  5) 
◊ Biaya Pengobatan karyawan             45.000.000  6) 
◊ Premi asuransi untuk karyawan JPK,JKK,JKM       70.000.000   
◊ Premi asuransi untuk karyawan JHT         20.000.000 
◊ Biaya Penyusutan              100.000.000 
◊ Biaya GN-OTA                60.000.000 
◊ Biaya iklan sewa tanah, mesin dan kendaraan       8.144.044 

 Total biaya         Rp.593.144.044 
 Laba bersih pendapatan dari usaha     (Rp.  13.144.044) 
4. Pendapatan dari luar usaha dalam negeri :   
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⇒ Penjualan Aktiva bukan Tanah dan Bangunan    50.000.000 
⇒ Penjualan aktiva tanah dan bangunan  400.000.000 
⇒ Pendapatan atas sewa kendaraan dari PT. Amanah 37.383.178 
⇒ Keuntungan pembebasan hutang 10.000.000 
⇒ Pendapatan atas sewa Mesin dari PT. Suci 100.000.000 
⇒ Pendapatan bunga dari PT. Suka Pinjam (before tax)  200.000.000 
⇒ Pendapatan Jasa Perantara dari PT. Senang   100.000.000 
Total pendapatan yang obyek pajak dan tidak final      897.383.178 
Penghasilan neto dalam negeri (no. 3 + no. 4)  884.239.134
  
5. Pendapatan dari luar negeri  200.000.000 
Total Penghasilan neto setahun (no. 4 + no. 5) 
1.084.239.134 
6. Dikurangi kompensasi kerugian   0 
7. Penghasilan Kena Pajak (Pasal 17 ayat 4 UU PPh dibulatkan) 1.084.239.000  
8. PPh terutang  307.771.700 
9. Kredit Pajak  
a) PPh Potong pungut 
⇒ Pasal 23   

◊ penjualan  jasa perakitan Rp.1.500.000.000 x 6%  =  90.000.000 
◊ pendapatan sewa kendaraan Rp.37.383.178 x 3% =   1.121.495 
◊ pendapatan sewa mesin Rp.100.000.000 x 6%   =   6.000.000 
◊ pendapatan bunga PT. Suka Rp.200.000.000 x 15%   =  30.000.000 
◊ pendapatan jasa perantara Rp.100.000.000 x 6%=   6.000.000

  
Total PPh 23 yang dipungut pihak lain  133.121.495 

⇒ Pasal 24    56.771.929 
Total kredit pajak yang dipungut pihak lain  189.893.424 

b) PPh yang dibayar sendiri (Pasal 25) 
◊ Angsuran SPT Masa PPh 25    = 22.000.000 
◊ STP Pokok saja      =   2.000.000 
◊ Fiskal Luar Negeri       =   2.000.000 
◊ PPHTB 5% x Rp.600.000.000  = 30.000.000 
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 Total kredit pajak yang disetor sendiri   56.000.000 
 Total kredit pajak  245.893.424 

10. PPh Kurang bayar  61.878.276 
11. Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2007 
 Karena ada pendapatan tidak teratur maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: 

◊ Pendapatan neto       Rp.1.084.239.134 
◊ dikurangi pendapatan yang tidak teratur : 
⇒ Penjualan Aktiva bukan Tanah dan Bangunan  Rp.  50.000.000 
⇒ Penjualan aktiva tanah dan bangunan  Rp.400.000.000 
⇒ Pendapatan atas sewa kendaraan dari PT. Amanah     Rp.  37.383.178 
⇒ Keuntungan pembebasan hutang  Rp.  10.000.000 
⇒ Pendapatan atas sewa Mesin dari PT. Suci     Rp.100.000.000 
⇒ Pendapatan bunga dari PT. Suka Pinjam (before tax)     Rp.200.000.000 
⇒ Pendapatan Jasa Perantara   Rp.100.000.000 

 Total pendapatan yang obyek pajak dan tidak final      Rp. 897.383.178 
◊ Pendapatan neto teratur saja  

(1.084.239.134-897.383.178)   Rp.186.855.956 
◊ PPh terutang atas penghasilan teratur  Rp. 38.556.500 
◊ dikurangi kredit pajak  

(pot-put Pasal 24 + Pasal 23=90.000.000)   Rp.146.771.929 
◊ Angsuran tahun pajak berikutnya adalah  N I H I L    

 
Dasar hukum atas perhitungan diatas adalah KEP-DJP No.537/Pj./2000 

tanggal 29 Desember 2000 dan KEP-DJP No.542/Pj./2001 tanggal 1 Agustus 
2001. 
v Yang  dimaksud dengan penghasilan tidak teratur adalah : 

∗ keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing. 
∗ keuntungan dari pengalihan harta (equital gain) sepanjang bukan 

merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok. 
∗ penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. 

v Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang 
bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka 
angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun pajak 2002 dihitung berdasarkan 
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penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur 
tersebut (penghasilan dari kontrak 2 mobil tersebut). 
Atas dasar contoh KEP-DJP No.542/PJ./2001, maka penghasilan yang telah 

disebutkan dibawah ini : 
⇒ Penjualan Aktiva bukan Tanah dan Bangunan  Rp.  50.000.000 
⇒ Penjualan aktiva tanah dan bangunan  Rp.400.000.000 
⇒ Pendapatan atas sewa kendaraan dari PT. Amanah     Rp.  37.383.178 
⇒ Keuntungan pembebasan hutang  Rp.  10.000.000 
⇒ Pendapatan atas sewa Mesin dari PT. Suci     Rp.100.000.000 
⇒ Pendapatan bunga dari PT. Suka Pinjam (before tax)  Rp.200.000.000 
⇒ Pendapatan Jasa Perantara   Rp.100.000.000 

Dianggap penghasilan yang bersifat insidentil, karena tidak pasti diperoleh 
dimasa mendatang, namun jika dirasa tahun mendatang juga diperoleh maka 
dianggap penghasilan teratur. 
v  Prinsip dalam penghitungan angsuran adalah sebagai berikut : 

∗ Penghasilan neto seluruhnya. 
∗ dikurangi penghasilan neto tidak teratur. 
∗ hasilnya penghasilan neto teratur. 
∗ PPh terutang. 
∗ dikurangi kredit pajak (tidak termasuk PPh 23 dari kontrak 2 mobil). 
∗ Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya. 

Penjelasan atas Jawaban  : 
1) Pendapatan bunga Bank (neto setelah pajak) Deposito BNI       4.800.000 1) 

Berdasarkan SE-46/Pj.4/1995, tidak seluruhnya setiap bunga pinjaman yang 
terkait dengan PPh Final dikoreksi, dibawah ini merupakan biaya bunga 
pinjaman yang terkait dengan PPh Final tidak dikoreksi oleh Pajak jika : 

• Dana pinjaman tersebut disimpan atau ditempatkan dalam bentuk 
rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final. 

• Adanya keharusan bagi WP untuk menempatkan dana dalam jumlah 
tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan 
tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut. 
Misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam 
bentuk deposito atau tabungan di bank pemerintah. 
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 Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut 
dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak. 
 Biaya Bunga Pinjaman dari PT. Mulia menurut Komersial 30.000.000 1) 

Biaya Bunga Pinjaman dari PT. Mulia menurut Pajak  22.000.000 1) 
Koreksi positif    8.000.000 
berasal dari sebagai berikut : 
⇒ Bergeraknya rata-rata saldo Pinjaman 

π Februari s.d Mei = 4 bulan x Rp.125.000.000   = Rp.   500.000.000 
π Juni s.d Juli = 2 bulan x Rp.150.000.000       = Rp.   

300.000.000 
π Agustus s.d Des = 5 bulan x Rp.200.000.000      = Rp.1.000.000.000 

Jumlah bergeraknya saldo pinjaman selama setahun  =  Rp.1.800.000.000 
 Rata-rata bergeraknya selama setahun Rp.1.800.000.000 :12 = Rp.150.000.000 

⇒ Bergeraknya rata-rata saldo dalam Deposito 
π Februari  s.d Maret = 2 bulan x Rp. 25.000.000  = Rp.   50.000.000 
π April s.d Agustus = 5 bulan x Rp.  46.000.000    = Rp. 230.000.000 
π September s.d Desember = 4 bulan x Rp. 50.000.000    = Rp. 200.000.000 

Jumlah bergeraknya saldo pinjaman selama setahun = Rp. 480.000.000 
Rata-rata bergeraknya selama setahun  
Rp.480.000.000 : 12  = Rp.  

40.000.000 
 

 
F Bunga yang diperkenankan sebagai pengurang adalah : 

20% (Rp.150.000.000 - Rp.40.000.000)      = Rp.  
22.000.000 
Penjelasan atas penghitungan : 
Dasar penghitungan adalah =  M X L2 x P 
  L1 
M = Nilai Pinjaman 
L1 = Masa rata-rata setahun, pembagi 12 bulan, L1 tetap 12 bulan. 
L2 = Masa saldo bergerak dalam tahun berjalan 
P = Persentase bunga pinjaman 
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Dalam SE-46/PJ.4/1995, hanya menghitung sebagai berikut : 
M x L2 (Saldo Pinjaman) – M x L2 (Saldo Deposito) 

 L1   L1  
 

Untuk menghitung beban bunga pinjaman yang diperkenankan sebagai 
biaya : 
persentase bunga pinjaman x M x L2 (Pinjaman – Deposito) 

 L1  
F Pendapatan deposito asumsi tarif bunga 

 15% x Rp.40.000.000 =  = Rp. 6.000.000 
⇒ Dipotong PPh sebesar 20% x Rp.6.000.000  = Rp. 1.200.000 

 Pendapatan bunga setelah pajak menurut WP  = Rp. 4.800.000 
 

2) Fiskal Luar Negeri            7.000.000 2) 
dikoreksi positif sebesar     5.000.000 
Total Fiskal Luar Negeri sbg Kredit pajak  2.000.000 Yang berasal dari : 
• salah seorang Karyawan (Budi) dan Jojon naik kapal laut   Rp.1.000.000, 

pegawai tetap 
• Kurnia adalah seorang pakar naik Pesawat ke Luar Negeri Rp.1.000.000, 

pegawai tdak tetap WP, dalam aturan hanya tertera pegawai, sehingga 
meskipun bukan pegawai tetap jika Orang Pribadi tersebut bekerja atas 
nama perusahaan PT. Cinta Kebenaran, maka dapat dikreditkan. 

3) Biaya perjalanan dinas      20.000.000 3) 
dikoreksi positif sebesar   10.000.000 
Total Biaya sebagai pengurang  10.000.000 Yang berasal dari : 
• Biaya Perjalanan ke luar negeri Jojon sebesar   =Rp.  8.000.000 
• Biaya untuk pengangkutan karyawan ke Kantor =Rp.  2.000.000 

4) PPN  (Pajak Pertambahan Nilai)   Rp.100.000.000 4) 
dikoreksi positif sebesar     Rp.  60.000.000 
Total PPN sebagai pengurang     Rp.  40.000.000  
yang berasal dari : 
• PPN Pajak Masukan terdapat  

faktur pajak yang cacat      Rp.10.000.000 
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• PPN faktur pajak sederhana  Rp.30.000.000 
faktur pajak yang  dapat dijadikan sebagai kredit pajak harus berhubungan 
langsung dengan usaha yaitu, terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, 
pemasaran dan manajemen.(Pasal 9 ayat 8 UU PPN). 

5) Sewa Gedung      Rp.30.000.000  5) 
Biaya sewa gedung yang wajar adalah Rp.15.000.000 untuk 3 tahun, jadi biaya 
sewa gedung yang wajar adalah Rp.5.000.000 per tahun. 

6) Biaya Pengobatan karyawan  Rp. 50.000.000  6) 
Uang Penggantian Rp.40.000.000 dan honor dokter tidak dikoreksi,  
sedangkan Biaya Obat karyawan Rp.5.000.000 dikoreksi karena merupakan 
natura (Pasal 9 ayat 1 UU PPh). Klinik diwajibkan oleh Depnaker, jika 
perusahaan tidak membayar premi jaminan pelayanan kesehatan, oleh karena 
itu merupakan keharusan dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. 

12. PPh Final tahun pajak 2006 
⇒ Pendapatan bunga Bank (neto setelah pajak) Deposito BNI = Rp.   4.800.000 1) 

◊ PPh Final  = 20% x Rp.6.000.000    = Rp. 1.200.000 
⇒ Pendapatan atas sewa Tanah dari PT.Suka  (before tax)    = 

Rp.200.000.000 
◊ PPh Final = 10%   x Rp.200.000.000   = Rp.  

20.000.000 
   Total PPh Final             = Rp. 21.200.000 
13.  Penghasilan yang Bukan Obyek Pajak tahun pajak 2006 

⇒ Tambahan setoran Modal dari PT. Buat Kebaikan 
Sebagai pemegang saham 25% PT. Cinta Kebenaran 
 Rp.1.000.000.000 

⇒ Pendapatan Dividen dari PT. Nikmatilah (saham 25%)Rp.   
500.000.000 

Laporan Rugi Laba Rekonsiliasi Fiskal 

PT.CINTA KEBENARAN 
Per 31 Desember  2006 

Uraian Ket 
soal Akuntansi Koreksi 

Penj. 
Koreks

i 
Pajak 

Penjualan    -   1,500,000,000
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1,500,000,00
0

Retur, Rabat, Diskon Penjualan   100,000,000 -   100,000,000

Penjualan Neto   
1,400,000,00

0 -   1,400,000,000

        

Harga Pokok Penjualan       

Biaya upah langsung  500,000,000 -   500,000,000

Bahan baku untuk perakitan   100,000,000 -   100,000,000

Biaya listrik untuk perakitan  20,000,000 -   20,000,000

Biaya penyusutan untuk perakitan   200,000,000 -   200,000,000

Total HPP   820,000,000 -   820,000,000

        

Laba kotor   580,000,000 -   580,000,000

        

Biaya-biaya       

Bunga Pinjaman ke PT. Mulia 1) 30,000,000  8,000,000 (1)  22,000,000

Biaya gaji kantor   50,000,000 -   50,000,000

BBM   25,000,000 -   25,000,000

Biaya listrik, air dan telepon   13,000,000 -   13,000,000

Kompensasi rugi tahun  1999 (sisa 
yang ada 200 juta)   - - (2) - 

PPh Pasal 25 (angsuran sebesar   - - (3) - 
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Rp.22.000.000) 

Sanksi PPh   5,500,000  5,500,000 (4) - 

PBB   10,000,000 -   10,000,000

Biaya Meterai   5,000,000 -   5,000,000

SKPKB   20,000,000  20,000,000 (5) - 

Kerugian kurs   10,000,000 -   10,000,000

STP (Pokok Rp.2.000.000 sanksi   
Rp. 500.000)   500,000   500,000 (6) - 

Fiskal Luar Negeri Rp. 7.000.000                              2) - - (7) - 

Cadangan Piutang tak tertagih   80,000,000  80,000,000 (8) - 

Piutang yang dihapuskan  (daftar 
nominatif)   60,000,000 -   60,000,000

Premi  Asuransi  Luar Negeri   40,000,000 -   40,000,000

Biaya perjalanan dinas                                             3) 20,000,000  10,000,000 (9)  10,000,000

PPN Rp. 100 juta dikreditkan Rp. 
20 juta                   4) 80,000,000  40,000,000 (10)  40,000,000

Sewa Gedung Rp.30 juta untuk 
waktu 3 tahun            5) 10,000,000  5,000,000 (11)  5,000,000

Biaya pengobatan karyawan                                    6) 50,000,000  5,000,000 (12)  45,000,000

Premi asuransi JPK, JKK, JKM dan 
JHT   190,000,000 -   190,000,000

Sumbangan   40,000,000  40,000,000 (13) - 

Biaya   GNOTA   60,000,000 - (14)  60,000,000

Biaya iklan sewa  tanah, mesin dan    11,855,956 (15)  8,144,044
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kendaraan 20,000,000

Total biaya   819,000,000  225,855,956   593,144,044

        

Laba bersih dari usaha   (239,000,000)  225,855,956   (13,144,044)

        

Pendapatan di luar usaha       

Pendapatan bunga bank   4,800,000 (4,800,000) (16) - 

Laba penjualan aktiva bukan tanah   50,000,000 -   50,000,000

Laba penjualan aktiva tanah dan 
bangunan   400,000,000 - (17)  400,000,000

Pendapatan sewa kendaraan   37,383,178 - (18)  37,383,178

Pendapatan sewa tanah  
Rp. 200 juta before tax   180,000,000(180,000,000) (19) - 

Keuntungan pembebasan hutang   10,000,000 -   10,000,000

Pendapatan sewa  mesin  
Rp. 100 juta before tax   100,000,000 - (20)  100,000,000

Tambahan setoran modal Rp. 1 
milyar   - -  - 

Pendapatan bunga PT. Suka Rp. 200 
juta before tax   200,000,000 - (21)  200,000,000

Pendapatan jasa perantara Rp. 100 
juta before tax   100,000,000 - (22)  100,000,000

Pendapatan deviden   500,000,000(500,000,000) (23) - 

Pendapatan dari luar negeri Rp.200 
juta, tax 40 %   200,000,000 - (24)  200,000,000

Total Pendapatan   1,782,183,17(684,800,000)   1,097,383,178
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8

        

Laba bersih setelah 
pendapatan/biaya diluar usaha   

1,543,183,17
8(458,944,044)   1,084,239,134

        

Penghasilan Kena Pajak       1,084,239,000

PPh terutang       307,771,700

Kredit pajak  
(lihat lembar jawaban hal 74 )     (25)  245,893,424

PPh Kurang Bayar       61,878,276

 
Penjelasan Koreksi  : 
1). Koreksi positif sebesar Rp.8.000.000 berasal dari  : 

Biaya Bunga yang diperkenankan menurut SE-46/PJ.4/1995 adalah sebesar 
Rp.22.000.000, sedangkan Bunga Pinjaman menurut Komersial adalah 
Rp.30.000.000. 

2). Kompensasi rugi tahun  1999 bukan merupakan pengurang penghasilan 
bruto, namun pengurang penghasilan  neto.  

 Kompensasi rugi pada dasarnya merupakan simpanan pajak yang 
mempunyai manfaat bilamana ditahun yang akan datang terdapat 
keuntungan. Untuk dikenakan pajak atas keuntungan tersebut adalah 
setelah  dikurangi  dengan kompensasi rugi. Dalam kasus ini kompensasi 
kerugian sudah hangus karena telah lewat 5 tahun. 

 
3). PPh Pasal 25 angsuran masa sebesar Rp.22.000.000, dikoreksi secara 

akuntansi karena merupakan prepaid tax, dan disajikan  di neraca, 
sedangkan menurut pajak dikoreksi karena sesuai pasal 9 ayat 1 huruf h 
UU PPh. 

 
4). Sanksi PPh sebesar Rp.5.000.000 dikoreksi positif,  berdasarkan pasal 9 

ayat 1 huruf k  UU PPh. 
 

5).  SKPKB sebesar Rp.20.000.000 dikoreksi positif, berdasarkan  Pasal 9 ayat 
1 huruf k UU PPh. 
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6).  STP (Surat Tagihan Pajak) yang terdiri dari  : 
  Pokok    2.000.000  (Pasal 9 ayat 1   huruf h UU PPh)  
  Sanksi    500.000  (Pasal 9 ayat 1   huruf k UU PPh)  
 Jumlah STP    2.500.000  
7). Fiskal Luar Negeri Rp. 7.000.000 dikoreksi secara  akuntansi karena  

merupakan prepaid tax dan disajikan  di neraca, sedangkan menurut pajak 
dikoreksi karena sesuai pasal 9 ayat 1 huruf h UU PPh. 
Total FLN sebesar Rp.7.000.000 yang dikoreksi sebesar Rp.5.000.000 
berasal dari : 
*  Jumlah keluarga budi 5 orang x Rp.500.000, dikoreksi  

2.500.000karena keluarga tidak dapat dikreditkan.  
*  TBPFLN tidak terdapat Nama Karyawan QQ PT Cinta Kebenaran, 

dikoreksi Rp.1.000.000 karena Iwan naik pesawat. 
*  Paiman  pejabat  negara, bukan karyawan WP, dikoreksi  

Rp.1.000.000 karena Paiman naik pesawat. 
*  Lilis bukan pegawai  perusahaan hanya  pemegang saham, dikoreksi 

Rp. 500.000 karena Lilis naik kapal laut 
8). Cadangan Piutang tak tertagih sebesar Rp.80.000.000 dikoreksi sesuai 

pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh. 
9). Biaya perjalanan dinas dikoreksi Rp.10.00.000 berasal dari : 
  Biaya perjalanan  Lilis (pemegang saham)        10.000.000  
10).  PPN sebesar Rp. 100.000.000  

menurut akuntansi dijadikan sebagai kredit pajak (Piutang PPN PM) sebesar 
Rp.20.000.000, karena Faktur Pajak -nya dikreditkan dalam SPT Masa  
PPN,  sehingga Akuntansi membebankan biaya sebesar Rp.80.000.000, dari 
biaya tersebut dikoreksi menurut Fiskus sebesar Rp.40.000.000 

 Koreksi tersebut berasal dari : 
 PPN  Pajak Masukan atas pembelian  sedan sebesar Rp.40.000.000. 

 Sejak 18 April 2002, berdasarkan KEP-DJP No.220/PJ./2002, atas biaya 
tersebut dapat dibebankan sebesar 50%. 

11).  Sewa Gedung Rp.30 juta untuk waktu 3 tahun,  karena yang wajar  biaya 
tersebut adalah Rp.15.000.000 selama 3 tahun maka Akuntansi sesuai 
prinsip kewajaran juga mengakui biaya bagi perusahaan adalah 
Rp.15.000.000, sisanya dianggap Dividen 

12).  Biaya pengobatan karyawan dikoreksi sebesar Rp.5.000.000, karena 
biaya tersebut merupakan natura sesuai  pasal  9 ayat 1 huruf e UU PPh. 



 BAB 10 :  Perusahaan Modal Asing (PMA)   

 

550

13).  Sumbangan sebesar Rp.40.000.000 dikoreksi, karena bukan merupakan 
pengurang penghasilan bruto, sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh. 

14).   Biaya   GNOTA memang merupakan sumbangan, namun biaya ini tidak 
dikoreksi karena sesuai SE-33/PJ.421/1996. 

15).   Biaya iklan sewa  tanah, mesin dan kendaraan dikoreksi sebesar 
Rp.11.855.956 
koreksi ini mengacu ke PP 138 tahun 2000, Biaya yang terkait dengan 
pendapatan yang bersifat final tidak dapat dijadikan sebagai pengurang 
penghasilan bruto. 

 
Dalam biaya iklan sewa sebesar    Rp.20.000.000, terdiri dari : 
Pendapatan sewa Kendaraan      37.383.178 tidak final 
Pendapatan sewa Tanah          200.000.000 final 
Pendapatan sewa Mesin          100.000.000 tidak final 
Total           337.383.178  

 
 Sehingga atas biaya tersebut dikoreksi biaya sebagai berikut : 
 Rp.200.000.000 x Rp.20.000.000 =         11.855.956 
 Rp.337.383.178 

 
Sehingga yang dapat dibebankan adalah biaya iklan yang terkait 
dengan pendapatan sewa  kendaraan dan sewa mesin yaitu sebesar 
Rp.8.144.044 (Rp.20.000.000 - Rp.11.855.956). 

16).  Pendapatan bunga bank sebesar Rp.4.800.000 adalah pendapatan yang 
bersifat final. 
Berdasarkan PP.131 tahun 2000, atas pendapatan bunga tersebut 
merupakan pendapatan  neto setelah pajak. 

Pendapatan bunga menurut Akuntansi adalah  6.000.000  
dipotong PPh tarif 20% =         1.200.000  

 Pendapatan neto setelah pajak adalah     4.800.000 
Atas pendapatan Final tidak perlu lagi penghasilannya diperhitungkan 
kembali pada akhir tahun pajak. 

17). Laba Penjualan Aktiva Tanah dan Bangunan Rp. 400.000.000  
Nilai Buku Fiskal            Rp. 100.000.000 

 Nilai Jual              Rp. 500.000.000 
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 Laba penjualan             Rp. 400.000.000 
Atas Penjualan Tanah dan Bangunan dikenakan tarif 5% dari nilai 
tertinggi antara NJOP dibandingkan dengan harga jual. 

 Jadi PPHTB adalah 5% x Rp.600.000.000 (NJOP) = Rp.30.000.000 
18). Pendapatan sewa kendaraan sebesar Rp.37.383.178 berasal dari : 

 Pendapatan bruto             100%x  
 PPN (memungut dari PT.Amanah)        10% x +  
 Pendapatan bruto termasuk PPN        110% x  
 Dipotong oleh PT Amanah          3% x -  
 Pendapatan neto setelah pajak           107% x  
 Pendapatan neto setelah pajak Rp.40.000.000 

107%  x =   Rp.40.000.000  
x =    Rp.40.000.000 / 107% 
x =   Rp.37.383.178  

 Sehingga penghasilan bruto menurut pajak adalah          37.383.178  
 PPN (memungut dari PT.Amanah)           3.738.318 +  
 Pendapatan bruto termasuk PPN           41.121.496 
 Dipotong oleh PT Amanah  3% x Rp.37.383.178        1.121.496  
 Pendapatan neto setelah pajak            40.000.000  

 
19). Pendapatan Sewa Tanah Rp. 200.000.000 dikenakan PPh tarif 10% adalah 

Rp.20.000.000, sehingga Akuntansi hanya mengakui sebesar 
Rp.188.000.000 (Rp.200.000.000-20.000.000) 
Namun karena merupakan pendapatan yang bersifat final, maka menurut 
Fiskus dikoreksi negatif. 

 Sejak 1 Mei 2002, Pendapatan atas Sewa Tanah dan atau Bangunan 
dikenakan tarif PPh 10% untuk PPh Badan, berdasarkan PP. Nomor  
5 tahun 2002. 

20). Pendapatan sewa  mesin Rp.100.000.000 
Menurut Akuntansi, pendapatan sewa mesin adalah pendapatan bruto 
sebelum pajak, untuk pengungkapan dalam penyajian laporan keuangan, 
Sehingga tidak terdapat  koreksi. 

21). Pendapatan bunga PT. Suka sebesar Rp. 200.000.000, penjelasannya  
seperti penjelasan pendapatan sewa mesin (20).  
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Perbedaannya adalah jika Bunga, dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 
15% x Penghasilan bruto. 

22). Pendapatan jasa perantara Rp. 100.000.000. Penjelasannya seperti  
pendapatan sewa mesin (20) 

23). Pendapatan Dividen sebesar Rp.500.000.000 bukan merupakan obyek 
pajak, karena kepemilikan saham WP 25%, hal ini sesuai Pasal 4 ayat 3 
huruf f UU PPh. 

24).  Pendapatan dari luar negeri Rp.200.000.000, yang telah dikenakan PPh 
sebesar 40%. Menurut Akuntansi, pendapatan yang diakui adalah neto 
setelah pajak (aktual) sebesar Rp.120.000.000. Sedangkan menurut 
Fiskus, pendapatan yang diakui adalah penghasilan bruto sebelum pajak, 
sehingga terdapat koreksi positif sebesar Rp.80.000.000. 

25) Kredit pajak sebesar Rp.245.893.424 terdiri dari : 
a.  PPh yang dibayar melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan 

oleh pihak lain: 
 Pasal 23 

Penjualan jasa perakitan Rp.1.500.000.000, diretur oleh pembeli  
sebesar Rp.100.000.000. Pada saat menjual Jasa perakitan sebesar 
Rp.1.500.000.000 dikenakan PPh  sebesar  6% = Rp.90.000.000, 
meskipun telah diretur, PPh Pasal 23 sebesar 6% tidak dapat diminta 
kembali saat itu  juga, namun tetap diperhitungkan pada akhir tahun 
pajak. 
⇒ Sehingga PPh Pasal 23 atas Jasa Perakitan tetap sebesar       

90.000.000  
⇒ Pendapatan sewa kendaraan Rp.37.383.178 x 3% sebesar         1.121.495  
⇒ Pendapatan sewa mesin Rp.100.000.000 x 6% sebesar      6.000.000  
⇒ Pendapatan bunga Rp.200.000.000 x 15% sebesar  30.000.000  
⇒ Pendapatan jasa perantara Rp.100.000.000 x 6% sebesar          6.000.000  
⇒ Total PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak lain         133.121.495  

 Pasal 24 
Berdasarkan KMK No.640/KMK.04/1994 Jo. KMK  
No.164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri 

  Cara penghitungannya adalah sebagai berikut : 
   1. Penghitungan secara proporsional 

Penghasilan neto Luar negeri x PPh terutang 
Penghasilan Kena Pajak 
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  Rp.   200.000.000 x Rp.307.771.700 = Rp.56.771.922 
  Rp.1.084.239.000 
2. Bandingkan dengan Pajak yang telah dibayar dengan sebenarnya, 

yang dalam hal ini asumsi pajak, pajak yang telah dibayar adalah 
40% x Rp.200.000.000 = Rp.80.000.000 

3. Pilih yang terkecil, hal itu merupakan PPh Pasal 24 yaitu 
Rp.56.771.922 

Keterangan : Tarif PPh di Negara Malaysia dapat dilihat dalam 
perjanjian penghindaran pajak berganda P3B antara Negara Indonesia 
dengan Negara Malaysia, penulis hanya mengasumsikan persentase 
tersebut lebih besar, agar WP dapat menerapkan Penghitungan 
proporsional. 
Sehingga total PPh Yang telah dipotong dan dipungut pihak lain adalah 
Rp.189.893.424 (Rp.133.121.495 + Rp.56.771.929) 

b. PPh yang dibayar sendiri (Pasal  25) :  
 Pasal 25 atas Angsuran bulanan (penjelasan no. 3)             

22.000.000  
 Surat Tagihan Pajak (STP) pokok pajak saja (penjelasan no. 6)       

2.000.000  
 Fiskal Luar Negeri (penjelasan no. 7)      

2.000.000  
 Pajak Pengalihan Hak Tanah dan atau  Bangunan (penjelasan no.17)    
      30.000.000    
   Total   
     56.000.000  

Total Kredit Pajak baik yang dibayar sendiri dan atau yang telah dipotong 
dan disetorkan oleh pihak lain adalah sebesar Rp.245.893.424 
(Rp.189.8933.424 + Rp.56.000.000) 
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RANGKUMAN 
 
  Untuk Perusahaan Asing yang berkedudukan di Indonesia, BUT, Joint 
Operation, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, atau yang mendirikan 
perusahaan di Indonesia dapat memilih pembukuan dengan mata uang asing 
dan bahasa asing, namun harus mengikuti ketentuan.  

Rekonsiliasi Fiskal menurut definisi penulis adalah penyesuaian 
ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus 
disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan 
pasal 28 ayat 7 UU KUP “ Dengan demikian pembukuan harus 
diselenggarakan dengan cara atau sistem yang yang lazim dipakai di Indonesia 
misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan 
perundang-undangan perpajakan menentukan lain ”. 
  Penyesuaian dimaksud dilakukan di setiap akhir tahun pajak, dimana 
secara komersial atau akuntansi pencatatan telah dilakukan setiap tanggal 
transaksi,  perpajakan tidak mengatur secara khusus, bagaimana melakukan 
pencatatan setiap transaksi yang terkait dengan aspek perpajakan. Peraturan 
perpakan hanya melakukan rekonsiliasi fiskal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATIHAN SOAL 
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PT. Cinta Keadilan (PMA) yang bergerak dalam bidang jasa perakitan, selama 
tahun pajak 2006 diperoleh data Laporan rugi laba yang belum dikoreksi fiskal 
sebagai berikut : 
Pendapatan jasa perakitan        $ 1.000.000  Kurs BI 9.500 
Pendapatan Sewa mesin genset          $ 10.000   Kurs BI 9.000 
Pendapatan Dividen dari Amerika (saham 30%)     $ 10.000   tax 10%. 
Pendapatan sewa kendaraan        $ 1.000   (termasuk 
PPN) 
Biaya-Biaya : 
Biaya Gaji    $ 50.000 (Kary. Catering)  Kurs BI = 10.000 
Biaya Listrik   Rp.        5.000.000    Kurs BI = 9.000 
Biaya telepon    Rp.        2.000.000   ( 20% untuk pulsa HP) Kurs BI 
9.500 
PPh Pasal 25    Rp.        2.000.000    Kurs BI = 10.000 
SKPKB      Rp.      10.000.000    Kurs BI = 9.000 
Kompensasi rugi 2005  Rp.  300.000.000  
HPP         $ 500.000    Kurs BI 9.000 
Pajak Daerah      Rp.      5.000.000  Kurs BI 9.000 
Premi Asuransi       Rp.  100.000.000   Kurs BI 9.500 
Soal tersebut diatas seharusnya kursnya berubah tiap bulan, namun untuk 
memudahkan penghitungan soal, asumsi kurs selama setahun atas pendapatan dan 
biaya tersebut diatas adalah tetap. 
Pertanyaan : 
1). Berapa PPh terutang tahun pajak 2006 jika Kurs BI 9.000 dan Kurs Pajak 

8.000? 
2). Berapa Kredit Pajak tahun pajak 2006? 
3). Berapa PPh Kurang atau lebih bayar tahun pajak 2006? 
4). Berapa angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya Masa tahun 2007? 
5). Berapa PPh Final tahun 2006 dan penghasilan yang bukan obyek pajak? 


