
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian, Fungsi, Jenis, Hukum dan Subjek Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2004:11) pengertian 

pajak adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
yang langsung dapat dituntut dan dapat digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum”. 
 
Menurut Andriani, yang dikutip oleh Santoso Brotodiharjo (2005:43), pajak 

adalah : 

”Iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh 
wajib pajak  menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 
 
Menurut HJ. Feldmann, yang dikutip oleh Erly Suandy (2002:09), pajak 

adalah : 

”Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa 
(menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontra 
prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.” 
 
Pendapat lain juga dikatakan oleh Smeet yang dikutip oleh Chidir Ali 

(2005:44), menyatakan bahwa pajak adalah : 

”Prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-
norma umum yang ditetapkan, dapat dipaksakan tanpa daya kontra 
prestasi terhadapnya, dapat ditujukan dalam hal yang khusus pribadi dan 
di maksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara.”  

 
 
 
 



Berikut adalah sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2000:08) adalah: 

a) Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. 

Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

pemerintah 

b) Wajib pajak bersikap pasif 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

pemerintah 

b) Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem ini 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri 

b) Wajib pajak bersifat aktif, mulai menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak terutang 

c) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

c) With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak 

 

 

 

 

 



2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2001:2), terdiri dari : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Yaitu fungsi yang diletakkan di sektor publik dan pajak ini 

merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya kepada kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan apabila masih ada (lazimnya disebut surplus, maka 

surplus ini dapat digunakan untuk membiayai pemerintah) publik saving 

dan publik investment. 

Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 

diperlukan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerand) 

Yaitu pajak digunakan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan 

tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan untuk mengatur 

perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, 

stabilitas ekonomi dan lainnya. 

Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

 

2.1.3 Jenis-jenis Pajak 

Menurut Mardiasmo (2001:10), jenis pajak umumnya dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu : 

a) Pajak LangsungYaitu pajak yang dipungut secara langsung kepada wajib 

pajak baik sebagai penanggung maupun yang berkewajiban melaksanakan 

pemenuhan kewajiban tersebut. 

b) Pajak Tidak LangsungYaitu pajak yang dipungut apabila ada perbuatan atau 

peristiwa yang menanggung pihak ketiga, sedangkan yang bertanggung jawab 

adalah yang menghasilkan atau melakukan perbuatan atau peristiwa 

penyerahan 



2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Mardiasmo, pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum 

sebagai berikut: 

1) Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

lainnya. 

2) Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. 

Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut: 

• Hukum tata Negara 

• Hukum tata usaha (hukum administrasi) 

• Hukum pajak 

• Hukum pidana 

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian hukum publik. Hukum 

pajak menganut paham imperative, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. 

Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham otortunitas, yakni 

pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain 

 

2.1.5 Subjek Pajak  

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan yang termasuk dalam Subjek pajak adalah sebagai berikut: 

1. Yang menjadi Subjek Pajak adalah  

• Orang pribadi  

• Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikana 

yang berhak 

Orang pribadi sebagai  subjek pajak dapat bertempat tinggal di 

Indonesia ataupun diluar Indonesia.warisan yang belum terbagi sebagi 

kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang 

berhak yaitu ahli waris 

• Badan  

• Bentuk usaha tetap  



Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha meupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroaan 

Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi< Dana 

pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, organisasi 

sosial politik, dan organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan 

subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap 

unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan 

sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh 

penghasilan merupakan subjek pajak.  

2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negri dan subjek 

pajak dalam negri 

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib 

Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya 

melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri 

menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan 

diIndonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan 

sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh 

penghasilan yang bersumber dariIndonesia atau menerima dan/atau 

memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha 

tetap diIndonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 

Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib 

Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 



Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak 

luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya 

a) Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang 

diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan 

yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia; 

b) Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto 

dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak 

berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan 

c) Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang 

terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak 

wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang 

bersifat final 

3) Subjek pajak dalam negri adalah: 

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indnesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam tahun 

pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia.   

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit 

tertentu  dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria  

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak 

4) Subjek Pajak Luar Negri adalah; 

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 



tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 

b) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 

 

5) Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak di 

dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa 

• Tempat kedudukan manajemen 

• Cabang perusahaan 

• Kantor perwakilan 

• Gedung 

• Kantor pabrik 

• Bengkel 

• Gudang 

• Ruang untuk promosi dan penjualan 

• Pertambangan dan penggalian sumber daya alam 

• Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 

• Perikanan, petrnakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan 

• Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan 



• Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan 

• Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas 

• Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung resiko di Indonesia. 

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat 

usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung 

termasuk juga mesin-mesin, peralatan 

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia. 

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan 

selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas 

nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia 

apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang 

mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam 

kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan 

perusahaannya sendiri 

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar 

Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila 

perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya 



diIndonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa 

yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau 

bertempat kedudukan di Indonesia 

6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan 

oleh Diektorat Jendral Pajak menurut keadaan yang sebenarnya 

 

2.2 Pengertian Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Penghasilan Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan 

Akuntan Indonesia 2007) 

Definisi Penghasilan menurut PSAK No. 23 sebagai berikut : 

Peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu 
dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan 
kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 
dari kontribusi penanaman modal, penghasilan (income) meliputi baik 
pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain) Pendapatan (revenue) 

 
Definisi Pendapatan menurut PSAK No. 23 sebagai berikut : 

Penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan 

dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa 

(fees), bunga, deviden, royalti, dan sewa. 

Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk 

pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. 

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan 

saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan mamfaat 

ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan mamfaat ini dapat diukur 

dengan andal. 

Pernyataan ini mengidentifikasikan keadaan yang memenuhi kriteria tersebut 

agar pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan pedoman praktis 

dalam penerapan kriteria tersebut. Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi 

untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini :  

1. Penjualan barang; 



2. Penjualan jasa; 

3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan 

bunga, royalti, dan deviden. 

Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang 

yang  dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagangan yang dibeli pengecer atau 

tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali. 

Pendapatan dari penjualan suatu barang harus diakui bila seluruh kondisi 

berikut ini dipenuhi : 

a. perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah 

memindahkan mamfaat kepemilikan barang kepada pembeli; 

b. perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas 

barang yang dijual; 

c. jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; 

d. besar kemungkinan mamfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi 

akan mengalir kepada perusahaan tersebut, dan  

e. biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi 

penjualan dapat diukur dengan andal; 

Keuntungan (Gain)  

Definisi Keuntungan (gain) Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan , sebagai berikut : 

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi 
penghasilan dan mungkin timbul dan mungkin tidak timbul dalam 
pelaksanaan aktivitas perusahan yang biasa. Keuntungan mencerminkan 
kenaikan mamfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak 
berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak 
dipandang sebagai unsur terpisah oleh kerangka dasar ini. 

 

2.2.2 Pengertian Penghasilan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan  

Pengertian penghasilan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Undang- Undang 

No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut : 



Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 
a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; 

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c) Laba usaha; 

d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,    persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 

2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan,peleburan, pemekaran, 

pemecahan,pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut denganPeraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan di 

antara pihakpihakyang bersangkutan. 

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambaha pengembalian pajak; 

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena     jaminan 

pengembalian utang; 



g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i)     sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l)     keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n) Premi asuransi; 

o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan 

terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

tidak dikenakan Pajak Penghasilan (bukan merupakan objek pajak, yaitu : 

a 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat  yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima leh lembaga keagamaan yang dibentuk 

atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan 

yang berhak, yang ketentuannya diatur atau dengan Peraturan Pemerintah; 

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis  

keturunan lurus 1 (satu) derajat, badan kegamaan, badan pendidikan, atau 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil yang keuntungannya diatur atau 

berdasarkan peraturan menteri keuangan;sepanjang tidak ada 



hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antar 

pihak-pihak yang bersangkutan; 

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan Objek Pajak 

sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, 

hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk keagamaan yang diakui di 

Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan 

oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak 

diperlakukan sama seperti bantuan atau  sumbangan    

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, 

misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya 

diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada 

PT A, maka sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek 

pajak.  

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek 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 orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan  kecil termasuk 

koperasi yang ditetapkan menteri keuangan, sepanjang diterima tidak dalam 

rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan 

penguasan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

b Warisan; 

c   Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal; 

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diteima oleh badan 

merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. namun karena 

harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka 



berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek 

pajak. 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah; 

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan 

berkenaan denngan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan 

dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam 

bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan 

lain sebagainya, bukan merupakan objek pajak. 

Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan 

Wajib Pajak, maka imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut 

merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya. Misalnya, 

seorang Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di 

Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang 

disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainya. 

Sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutann bukan merupakan Wajib 

Pajak. 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha Milik Negara, atau 

Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha 

milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 



dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar 

kepemilikan saham tersebut; 

g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

h) Penghasilan dari modal yang ditambahkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud dalam huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan 

dengan keputusan Menteri Keuangan; 

i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma, dan kongsi  

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam 

ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya di kenakan pajak 

sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian 

laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan Objek 

Pajak. 

j) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 

5 (lima) tahun pertama sejak pendirian atau pemberian ijin usaha; 

k) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa laba dari bagian pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan 

usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha 

tersebut ; 

1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang siatur dengan atu berdasarkan 

peratuaran Menteri Keuangan; dan  

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan 

usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk 

penyertan modal untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, 

bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pasangan usaha tidak termasuk 



sebagai objek pajak, dengan syarat pasangan usaha tersebut merupakan 

perusahaan nikro, kecil, menengah atau yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh menteri 

keuangan dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di Busa Efek 

Indonesia. 

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf f, dividen yang diterima 

atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan objek pajak   

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada 

sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk 

dikembangkan, misalnya untuk menigkatkan ekspor nonmigas, maka usaha 

atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri 

Keuangan.  

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam 

bentuk penyertaan modal, maka penyertaan modal yang akan dilakukan oleh 

perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum 

mempunyai akses ke bursa efek. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 250/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 Jo. SE-

33/PJ.4/1995 tanggal 21 Juni 1995 ditegaskan bahwa : 

1) Yang dimaksud dengan perusahaan kecil dan menengah  pasangan usaha 

modal ventura dalam ketentuan ini adalah perusahaan yang pada saat 

perusahaan modal ventura melakukan penyertaan modalnya, penjualan 

bersih pada tahun pajak sebelumnya tidak melebihi Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) setahun. Dalam hal perusahaan kecil dan menengah 

pasangan usaha perusahaan modal ventura tersebut melakukan usaha jasa, 

maka yang dimaksud dengan penjualan bersih  adalah penerimaan bruto. 

2) Penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan 

modal ventura dari pernyataan modal pada perusahaan pasangan usaha 

sebagaimana dimaksud pada butir 1), bukan merupakan objek pajak 

penghasilan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut : 



a. Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan 

pasangan usaha dilakukan selama perusahaan pasangan usaha tersebut 

belum menjual saham dibursa efek; dan  

b. Penyertaan modal perusahaan modal ventura tersebut untuk jangka 

waktu tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun. 

3) Apabila perusahaan pasangan usaha menjual sahamnya dibursa efek, 

saham perusahaan pasangan usaha yang dimliki perusahaan modal ventura 

harus dijual selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 

perusahaan pasangan usaha tersebut diijinkan oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal menjual sahamnya di bursa efek. Ijin Badan Pengawas Pasar Modal 

di maksud adalah saat penyertaan pendaftaran dalam rangka penawaran 

umum perdana (Initial Public Offering) telah menjadi efektif.  

4) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf b 

atau butir 2), penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau diperoleh 

perusahaan modal ventura dari pernyataan modal pada perusahaan 

pasangan usahanya, merupakan Objek Pajak Penghasilan. Namun apabila 

bagian laba tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 10 tahun 1994, yaitu dalam hal perusahaan modal ventura 

merupakan perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, 

yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara, atau badan 

usaha milik daerah, dan perusahaan pasangan usahanya merupakan badan 

usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, maka bagian 

laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura tersebut bukan 

merupakan Objek Pajak Penghasilan.  

5) Perusahaan modal ventura wajib membukukan secara terpisah penghasilan 

yang merupakan Objek Pajak Penghasilan, dan penghasilan yang bukan 

merupakan Objek pajak penghasilan   

 



2.3 Pengertian Biaya (Beban) 

2.3.1 Pengertian Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2007) 

Definisi beban menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan (paragraf 70), sebagai berikut : 

Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekononi selama suatu 
periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva 
atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang 
tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. 
 

Definsi beban juga dijelaskan dalam paragraf 78, sebagai berikut: 

Mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan 
aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanan 
aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok 
penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus 
kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), 
persediaan dan aktiva tetap. 
Paragraf 79, sebagai berikut : 

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang 
mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan 
yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya mamfaat 
ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh 
karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam 
kerangka ini”. 
 
Paragraf 80, sebagai berikut : 

Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti 
juga yang timbul dari pelepasan aktiva tidak lancar. Definisi beban juga 
mencakupi kerugian yang belum direalisasi, misalnya, kerugian yang 
timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya 
dengan penjaman perusahaan dalam mata uang tersebut. Kalau 
kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara 
terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk 
tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian sering kali 
dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan 
yang bersangkutan.   

     

 

 



2.1.3 Pengertian Biaya Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan  

Dalam Undang-Undang Perpajakan, pengertian biaya hampir sebagian besar 

tidak terdapat perbedaan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pajak penghasilan 

ditentukan oleh biaya-biaya yang dapat dikurangkan (deductible) dan biaya-biaya 

yang tidak dapat dikurangkan (nondeductible). 

 

2.3.2.1 Biaya-Biaya Yang Dapat Dikurangkan 

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 

biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak 

yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa 

manfaat dari  pengeluran tersebut.  

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu beban 

atau biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.  

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan 

biaya pada tahun bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya 

rutin pengelolaan limbah, dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan 

atau melalui amortisasi. Disamping itu, apabila dalam tahun pajak didapat kerugian 

karena penjualan harta atau selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36tahun 2008, untuk 

menhitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap, ditetukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi oleh biaya-

biaya sebagai berikut :  

 



a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau 

jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan 

yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, 

biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak 

kecuali pajak penghasilan; 

Biaya yang dimaksud disini lajim disebut biaya sehari-hari yang boleh 

dibebankan pada tahun pengeluarannya. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, 

pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan 

usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pengasilan 

yang merupakan Objek Pajak. Dengan demikian pengeluaran- pengeluaran 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan 

Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.. 

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat 

dibebankan sebagai biaya sepajang dividen yang diterimanya tidak merupakan 

Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-

undang Pajak Penghasilan, bunga atau pinjaman yang tidak boleh dibayarkan 

tersebut dapat dikapitalisasi sebagai harga penambah perolehan saham. 

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-

pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas 

pinjaman yang dipergunakan keperluan pribadi peminjam serta pembayaran 

premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai 

biaya.  

Pembayaran-pembayaran premi Asuransi oleh pemberi kerja untuk 

kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi 

bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan 

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh 

dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. 

Penreluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan misalnya 



fasilitas menempati rumah dengan Cuma-Cuma, tidak boleh dibebankan sebagai 

biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan 

penghasilan. Namun pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu 

sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai 

biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan 

penghasilan. 

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan 

pedagang yang baik. 

Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran 

tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas 

kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta 

penjelasannya. 

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain 

Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai 

(BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya. 

Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang 

benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya 

merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi 

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan sebagai 

pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 

yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A; 

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak 

berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 



(satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. 

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya 

sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat 

dilakukan melalui  alokasi. 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan; 

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan 

kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh 

Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan; 

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut semula tidak 

dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam 

perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.  

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak 

dipergunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan 

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tidak boleh 

dikurangkan dari penghasilan bruto. 

e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; 

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya 

fluktuasi kurs yang terjadi sahari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan 

pemerintah dibidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing 

disebabkan oleh fluktuasi kurs pembebenannya dilakukan berdasarkan sistem 

pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib 

Pajak menggunakan pembukuan berdasarkan kurs tetap, pembebanan kerugian 

selisih kurs dilakukan pada saat realisasi atas perkiraan mata uang asing 

tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan 



kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir 

tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs 

tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. 

Rugi selisih kurs karena kebijakan pemerintah dibidang moneter dibukukan 

dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya  dilakukan bertahap 

berdasarkan relisasi mata uang asing tersebut.  

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia; 

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan Indonesia 

dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi 

pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.  

g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; 

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa, magang dan  pelatihan 

dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan 

sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan, 

termasuk bea siswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah bea siswa yang 

diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain..  

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : 

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak  

3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri 

atau Instansi Pemerintah yang menangani piutang Negara;atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah 

dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya 

pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk 

jumlah utang tertentu  

4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. 



Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

130/KMK.04/1998 : Penghapusan piutang tak tertagih dapat dibebankan 

sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP). 

Penghapusan piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya 

tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  

(1) Wajib Pajak telah mebebankan piutang tak tertagih tersebut 

sebagai kerugian perusahaan dalam keuangan komersial; dan 

(2) Menyerahkan nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih 

tersebut kepada Pengadilan Negeri/ Badan Urusan Piutang dan 

Lelang Negara (BPUPLN); dan  

(3) Mengumumkan daftar nama tersebut dalam suatu penerbitan; dan  

(4) Menyerahkan Daftar Piutang Tak Tertagih yang Dihapuskan 

dengan mencantumkan nama, alamat, NPWP, dan jumlahnya, serta 

dokumen lain yang dipandang perlu kepada Direktur Jenderal 

Pajak.  

 

2.3.2.2 Biaya-Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan 

Pengertian biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan yang tercantum dalam 

pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, berbunyi sebagai berikut : 

Untuk menentukan besarnnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : 

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk 

pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha 

koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi 

kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang 

membagikannya  karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari 



penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan undang-

undang ini.  

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-

biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan 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 sasham 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 diatur dengan 

atau berdasarkan Peratua Menteri Keuangan 

  Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat 

dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun 

untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan 

adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi 

dikemudian hari, yang terbatas pada piutang tak tertagih untuk usaha bank, den 

sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan 

biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, kehutanan dan pengelolaan limbah 

industri maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan pembentukan 

dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 

dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 

Premi untuk Asuransi Kesehatan, Asuransi kecelakaan, Asuransi jiwa. 

Asuransi dwiguna dan Asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh wajib 



pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada 

saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, 

penerima tersebut bukan objek pajak  

pabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, 

maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya 

dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan 

Objek Pajak. 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

Sebagaimana telah diuraikan dalam, penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf d, 

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan 

merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, 

penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran 

yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pemberian natura dan kenikmatan 

berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan 

merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya  

o Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang 

diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan didaerah tersebut dalam 

rangka menunjang kebjakan pemerintah untuk mendorong pembangunan 

didaerah terpencil 

o Pemberiaan natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam 

pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat 

pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakain dan peralatan untuk 

keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keaamanan (satpam), antar 

jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan  



o Pemberiaan atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh 

pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan..   

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali 

sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai 

dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 

lembagaamil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk 

atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah ; 

h. Pajak penghasilan; 

Yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak 

Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. 

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi 

tanggungannya, pada hakikatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh 

Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh 

dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. 

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komaditer yang modalnya tidak 

terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada 

imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota 

persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas 



saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan 

bruto badan tersebut. 

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 

 

2.4 Pengertian Laba 

2.4.1 Pengertian Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan 

Akuntan Indonesia) 

Pengertian laba dalam Standar Akuntasi Keuangan tidak didefinisikan dengan 

spesifik, namun dibahas secara umum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan (paragraf 108), sebagai berikut : 

Menurut konsep pemeliharaan modal keuangan yang mendefinisikan 
modal dalam satuan moneter nominal, laba merupakan kenaikan dalam 
modal uang nominal selama satu periode. Jadi, kenaikan harga aktiva 
yang dimiliki selama suatu periode, yang secara konvensional disebut 
keuntungan akibat pemilikan (holding gains), secara konsepsual disebut 
laba. Namun demikian, jumlahnya tidak diakui sampai aktiva tersebut 
dilepaskan dalam transaksi pertukaran. Kalau konsep pemeliharaan 
modal keuangan didefinisikan dalam satuan daya beli konstan, laba 
merupakan kenaikan daya beli yang diinvestasikan selama suatu periode. 
Jadi, hanya bagian dari kenaikan harga aktiva yang melebihi kenaikan 
tingkat harga umum disebut laba. Sisa kenaikan yang lain diperlakukan 
sebagai penyesuaian pemeliharaan modal dan karena itu merupakan 
bagian dari ekuitas. 

 

2.4.2  Pengertian Laba Menurut Fiskal 

Laba dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan adalah salah 

satu unsur penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 36 

tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 

 

 

 

 



2.5 Skematika Perhitungan Laba Bersih 

2.5.1 Skematika Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan 

Tabel 2.1  
Skematika Perhitungan Laba Menurut SAK 

Penjualan                                                                                   X 
Beban pokok penjualan                                                               X (-) 
Laba bruto                                                                                 X 
Penyusutan 
Beban administrasi dan penjualan               X 
Beban bunga                                             X 
Penghasilan investasi                                 X 
Kerugian selisih kurs                                  X 
                                                                                                 X (-) 
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa                                X 
Pos luar biasa                                                                              X (+/-) 
Laba bersih setelah pos luar biasa                                                 X 
Pajak penghasilan                                                                       X (-) 
Laba bersih                                                                                X 

 

2.5.2 Skematika Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Menurut Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

Menurut Mohammad Zain :  

Tabel 2.2  

Skematika Perhitungan Penghasilan Kena Pajak 

         Jumlah Seluruh Penghasilan                                           X (pasal 4 ayat 1) 
(-)     Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak                           X (pasal 4 ayat 3) 
(=)    Penghasilah Bruto                                                       X 
(-)     Biaya Fiskal Yang Dapat Dikurangkan                          X (pasal 6 ayat 1) 
(+/-)  Koreksi Fiskal Yang Tidak Dapat Dikurangkan             X(pasal 9 ayat 1) 
(=)    Penghasilan Neto                                                        X 
(-)     Kompensasi Kerugian (Jika Ada) Bagi WP Badan         X (pasal 6 ayat 2) 
(-)     Penghasilan Tidak Kena Pajak (Wp Orang Pribadi)       X (pasal 7 ayat 1) 
(=)    Penghasilan Kena Pajak                                              X 
(x)    Tarif Pajak                                                                      X (pasal 17 ayat 1) 
(=)    Pajak Penghasilan Yang Terutang                                X 

(-)     Kredit Pajak                                                                 X {pasal 21 (WP 
Orang Pribadi) 22, 23, 24, dan 25}

(=)    Pajak Kurang (Lebih) Bayar/Nihil 



Meskipun telah dilakukan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK), namun perhitungan laba menurut Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan tetap dilakukan untuk menghitung secara akurat besarnya pajak 

panghasilan. 

 

2.6 Laporan Keuangan 

2.6.1 Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonnesia 2007). 

Tujuan laporan keuangan yaitu : 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan.  
 
Laporan keuangan disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama 

sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan 

semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian 

masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. 

Laporan keuangan juga menunjukan apa yang dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas simberdaya yang 

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakuakan atau 

pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat 

keputusan ekonomi; keputusan ini mencakup, misalnya keputusan untuk menahan 

atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat 

kembali atau menganti manajemen.  

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif 

pokok,yaitu : 

 



1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk 

maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namum demikian 

informasi kompleks yang seharusnya dalam laporan keuangan tidak dapat 

dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu 

sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. Relevan 

Agar bermamfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau m,asa 

depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 

Peran informasi dalam peramalan dan penegasan berkaitan satu sama 

lain, misalnya infomasi struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki bermanfaat 

bagipemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan 

dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. 

Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap 

prediksi yang lalu misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan 

diharapkan tesusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan 

3. Matrealitas  

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya, 

dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk melakukan 

relevansi. Misalnya pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi 

penilaian resikodan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa 

mempertimbangkan materialitasnya dari hasil yang dicapai segmen baru 

tesebut dalam periode pelaporan, dalam kasus lain baik hakekat materialitas 



dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan     

4. Keandalan 

Agar bermamfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan 

jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar diharapkan dapat diasjikan. 

Informasi mungkin relevan  tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak 

dapat diandalkan maka pengguna informasi tesebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Misalnya jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian 

dalam suatu tindakan huum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi 

perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, 

meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari 

tuntutan tersebut  

5. Penyajian jujur  

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar 

dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya neraca harus menggambarkan 

dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban 

dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi criteria 

pengakuan 

 

2.6.2 Laporan Keuangan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan 

Laporan keuangan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan 

mematuhi semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, 

dapat bersumber dari laporan keuangan komersial atau disusun secara khusus 

berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Laporan Keuangan Komersial dapat juga 



diubah menjadi Laporan Keuangan Fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau 

penyesuaian dengan Peraturan Perpajakan. 

Dalam perpajakan ditentukan bahwa Wajib Pajak dalam negeri diwajibkan 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilampiri dengan laporan 

keuangan. dalam Undang-Undang terdapat keterangan mengenai jenis laporan yang 

harus disampaikan adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan Publik 

tetapi tidak dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).  

Kewajiban untuk melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) laporan 

keuangan tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2007, pasal 4 ayat (4) : 

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib 
Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilampiri dengan 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta, 
keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak. 

 

2.7 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan 

Fiskal  

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak dikarenakan terdapat 

perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan 

menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk 

menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat, sedangkan laporan 

keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib 

pajak selama tahun pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan 

keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum yaitu Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan, untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan 

disusun berdasarkan peraturan perpajakan (UU PPh). Perbedaan kedua dasar 

penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba 

(rugi) suatu entitas (Wajib Pajak). Untuk menghindari pemborosan waktu, tenaga dan 

uang juga tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Maka digunakan 



beberapa pendekatan dalam penyususnan laporan keuangan fiskal, yaitu (Bambang 

Kesit) : 

• Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan 

komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan 

prinsip akuntansi bisnis tetapi untuk ketentuan perpajakan sangat dominan 

dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. 

• Laporan keuangan fiskal ekstra komtabel dengan laporan keuangan bisnis. 

Artinya, laporan keuangn fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan 

keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan 

prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar 

pembukuan (ekstra komtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. 

• Laporan keuangan disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak 

dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan 

perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi tidak ada 

ketentuan perpajakan yang tidaak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka 

yang diprioritaskaan adalah ketentuan perpajakan.  

Menurut Siti Resmi (2003:336) penyebab perbedaan laporan keuangan 

komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena terdapat perbedaan prinsip 

akuntansi; perbedaan metode dan prosedur akuntansi; perbedaan pengakuan 

penghasilan dan biaya; perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. 

a. Perbedaan Prinsip Akuntansi  

Beberapa prinsip akuntansi berterima umum (SAK) telah diakui secara umum 

dalam dunia bisniss dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal 

o Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir dengan lower of cost or 

market, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui 

daalam akuntansi komersial, tetapi tidaak diakui dalam fiskal. 

o Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial penentuan harga 

perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleeh memasukan unsur 



biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam 

bentuk natura tidak diakui sebagai pengurang/biaya. 

o Prinsip matching biaya-hasil. Akuntansi komersial mengkui biaya 

penyusutaan pada saat aktiva tersebut menghasilkan. Dalam fiskal 

penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan. 

b. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi  

o Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan 

memilih beberapa metode menghitung harga perolehan persediaan, seperti 

metode rata-rata, masuk pertama keluar pertama, masuk terakhir keluar 

terakhir, pendekatan laba bruto, pendekatan haarga eceran, daan lain-lain. 

Dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode, yaitu metode 

rata-rata atau masuk pertama keluar pertama. 

o Metode penyusutan dan amortisasi. Dalam akuntansi komrsial 

penghapusaan piutnag ditentukan berdasarkan metode cadangan. 

Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat suatu 

piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yangf 

diatur dalam peraturan perpajakan.  

c. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya 

Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan 

merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan 

tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan 

dari laba menurut akuntansi komersial.  

Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan 

pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus 

dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba 

menurut akuntansi komersial. 

Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan lain dan pos-pos luar 

biasa adalah : 



• Kerugian suatu usaha diluar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian 

tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut 

tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak. 

• Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi 

komersial, kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba 

bersih tahun sekarang daan yang akan datang, sedangkan daalam fiskal, 

kerugian tahu sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak 

tahun sekarang dan yang akan datang sepanjang belum lewat umur 5 tahun. 

• Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang 

saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah 

yang melebihi kewajaran 

d) Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagi biaya atau 

pengurang penghasilan, tetapi dalam fiskal,pengeluaran tersebut tidak boleh 

dikurangkan daari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaaran 

atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan kena pajak. Diatur 

dalam pasal 9 ayat (1) UU PPh.  

Adapun teknik (format) rekonsiliasi fiskal, menurut Siti Resmi (2003:340) 

sebagai berikut : 

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui 

menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah 

penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi komersial, yang 

berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya. 

2. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui 

sebagai pengurang penghasilan menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan 

mengurangkan sejumlah biaya/pengeluaraan tersebut dari biaya menurut 

akuntansi komersial, yang berarti menambah laba menurut akuntansi 

komersial, daan sebaliknya. 

 

 

 



Tabel 2.3  

Format Rekonsiliasi Fiskal 

Laba bersih (menurut akuntansi komersial) 

 

 

 
XX 

Koreksi positif : 

- 

- 

 

XX 

XX 

 

      Total koreksi positif     XX (+) 

Koreksi negatif : 

- 

- 

 

XX 

XX 

 

      Total koreksi negatif    XX (-) 

Laba (penghasilan) kena pajak (menurut fiskal)  XX 

 

Perbedaan dimasukan sebagai koreksi positif apabila : 

1. Pendapatan Bertambah Menurut Fiskal 

2. Biaya/Pengeluaran Berkurang menurut fiscal 

Perbedaan dimasukan sebagi koreksi negatif apabila : 

1. Pendapatan Berkurang Menurut Fiskal  

2. Baiya/Pengeluaran Bertambah menurut fiskal 

Sedangkan menurut Mohammad Zain, (2003:177) salah satu cara pendekatan 

yang diungkapkan oleh Kelompok kerja standar akuntansi O.E.C.D (Organization 

For Economic Go-Operation And Development), Dalam Laporan seri harmonisasi 

standar akuntansi, sebagai solusi antar Akuntansi dan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan, dilakukan melalui suatu rekonsiliasi yang 

merupaklan poin kedua dari tiga poin yang diungkapkan O.E.C.D, yang sesuai 

dengan kondisi indonesia yang berbunyi :  

 

 



Dalam Ketentuan Peraturaan Perundang-undangan Perpajakan 
merupakan standar yang independen yang terpisah dari Standar 
Akuntansi Keuangan maka laporan keuangan dapat disusun 
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan 
Fiskal disusun secara terpisah diluar jaringan pembukuan melalui 
rekonsiliasi. 

 

2.8 Perbedaan-Perbedaaan Antara Laba Sebelum Pajak (Pretax Accounting 

Income) dan Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income)  

Menurut Mohammad Zain, (2003:178), pada dasarnya antara akuntansi 

keuangan dan akuntansi pajak memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan 

hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya, namun 

ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, bahwa Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan tidak sekedar instrumen pentransfer sumber daya 

(fungsi budgeter) akan tetapi acap kali digunakan untuk tujuan mempengaruhi 

perilaku Wajib Pajak untuk investasi, kesejahteraan, dan lain-lain (fungsi mengatur) 

yang kadang-kadang merupakan dasar untuk membenarkan penyimpangan dari 

Prinsip Akuntansi Keuangan. 

Akibat dari rekognisi penghasilan dan biaya tersebut, muncul permasalahan 

pajak penghasilan yang berbeda antara perhitungan yang didasarkan kepada Laba 

Sebelum Pajak (pretax accounting income) dengan perhitungan yang didasarkan 

kepada Penghasilan Kena Pajak (taxable income) yang dilaporkaan dalam Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT). Perhitungan Pajak Penghasilan yang didasarkan 

kepada Laba Sebelum Pajak disebut dengan beban pajak penghasilan (income tax 

expense) untuk dibedakan dengan perhitungan pajak penghasilan yang didasarkan 

kepada Penghasilan Kena Pajak yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Terutang 

(income tax liability). 

Penyebab perbedaan yang terjadi antara Laba Sebelum Pajak dengan 

Penghasilan Kena Pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara 

Beban Pajak Penghasilan (PPh) terutang, dapat dikategorikan dalam dua kelompok 

berikut ini : 



Menurut Mohammad Zain, (2003 : 202 ),  

1. Perbedaan permanen (permanent differences)  

Pada dasarnya perbedaan permanen tersebut muncul disebabkan oleh 

kebijakan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 

menghendaki Penghapusan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan yang memberatkan salah satu sub sektor dari sub sektor 

perekonomian. 

Perbedaan permanen tersebut dapat terbentuk : 

o Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari 

penggunaan pajak penghasilan.  

o Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya 

dibebaskan dari pembayaran pajak.  

o Pengurangan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak atau 

pengurangan secara selektif yang diberlakukan kepada Wajib Pajak 

tertentu.  

Dengan demikian akan terjadi perbedaan sebagai berikut : 

a. Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan tetapi bagi akuntansi 

pajak, penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan (tidak Objek 

Pajak) atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan 

pajaknya.  

b. Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran tetapi bagi 

akuntansi pajak, pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai 

biaya. 

c. Bagi akuntansi keuangan tidak/belum merupakan biaya, tetapi bagi 

akuntansi pajak, pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.  

d. Ketentuan penghitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara 

khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. 

Pada pada umumnya perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang 

berbeda berkenaan dengan rekognisi penghasilan dan biaya antara Standar 



Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan yang terdapat pada: 

 Pasal 4 ayat (3), 

 Pasal 9 ayat (1) dan (2) 

 Pasal 18 

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000. 

Selanjutnya Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan 

No.KEP-213/PJ./2001 Tanggal 15 Maret 2001, tentang perlakuan perpajakan atas 

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan penggantian atau 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura 

dan kenikmatan di daerah tertentu serta yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja , sebagai  penegasan 

dan petunujuk pelaksanaan  pasal 9 ayat (1) huruf e. 

Pasal-pasal terpenting dalam keputusan tersebut yang terkait dengan rekonsiliasi, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan: 

a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan 

minuman yang disediakan oleh pembedri kerja bagi seluruh pegawai secara 

bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan 

ditempat kerja 

b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu: 

Daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan 

tetapi keadaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada umumnya kurang 

memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana 

angkutan umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk 

mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang 



nyata , penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa 

pengembalian yang relatif panjang 

Daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50(lima puluh) 

meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral 

Pasal e2 

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan merupakan 

penghasilan bagi pegawai  

Pasal 3 

(1). Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang 

merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan 

keselmatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan 

penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan didaerah terpencil. 

(2). Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan 

keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat termasuk 

pakaian dan peralatan bagi pegawai Pemadam Kebakaran, proyek, pakaian 

seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, 

serta antar jemput pegawai  

Pasal 4 

(1). Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja 

untuk: 

a) tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, 

sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat 

disewa; 



b) pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak ada sarana 

kesehatan  

c) pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja 

tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara; 

d) pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, sedangkan pengangkutan 

anggota keluarga dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada 

pengangkutan sehubungan dengan kedatangan pertama ke lokasi bekerja 

dan kepergian pegawai dan keluarganya karena terhentinya hubungan kerja; 

e) olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan 

pacuan kuda, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana 

dimaksud 

(2). Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat 

dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja pada tahun pajak dibayarnya atau 

terutangnya pengelauaran tersebut 

(3). Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari  1 (satu) tahun disusutkan sesuai 

dengan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 

(4). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 

10 tahun yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat 

diperpanjang kembali 

Pasal 8 

Keputusan Direktur Jendweral Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2001 

         Hal lain yang juga terkait dengan masalah rekonsiliasi, adalah Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 

tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telpon Seluler dan 

Kenderaan Perusahaan, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: 

 



Pasal 1 

(1). Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan 

dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau 

pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima 

puluh  persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan 

aktiva tetaop kelompok I  sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002. 

(2). Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon 

selulker yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu 

karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian 

ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

Pasal 2 

(1). Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kenderaan bus, 

minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk 

antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya 

perusahaan melalui aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 

huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

138/KMK.03/2002  

(2). Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kenderaan bus, minibus, atau yang 

sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para 

pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahan dalam tahun 

pajak yang bersangkutan  

Pasal 3 

 Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan 

tersebut, berkenaan dengan “kewenangan” Menteri Keuangan/Direktur Jenderal 

Pajak, yang secara lengkap pasal 18 tersebut berbunyi sebagai berikut: 



Pasal  18 

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya 

perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan 

penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini; 

 Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen 

 oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, atas penyertaan modal pada badan 

 usaha di Luar Negeri. selain badan usaha yang menjual sahamnya  dibursa 

efek dengan ketentuan sebagai berikut 

a. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri paling rendah 50% 

(lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau 

b. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri liannya memiliki 

penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari mjumlah saham 

yang disetor. 

(2) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya 

penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk 

menghitung besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan 

kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan 

istimewa. 

(3a)Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak 

dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan 

harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode 

tertentu dan mengawasi pelaksanaanya serta melakukan renegosiasi setelah 

periode tertentu tersebut berakhir 

(3) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 

8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: 



a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan 

antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima 

persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua 

Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau 

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak 

berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; 

atau 

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis 

keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat. 

  Perbedaan permanen dapat mempengaruhi salah satu dari laporan 

keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi 

keuangan, maupun laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, tetapi 

tidak kedua-duanya  

2. Perbedaan waktu (timing differences)  

Pada dasarnya perbedaan waktu disebabkan oleh  karena perbedaan waktu 

pengakuan penghasilan, biaya, dan beban yang bersifat sementara yang 

mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. 

Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (counter 

balance) dengan sendirinya pada saat lampaunya waktu tersebut.  

Perbedaan tersebut dapat dibagi dalam empat kelompok : 

o Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan 

penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan 

akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang akan diterima. 

o Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan 

penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi 

keuangan merupakan penghasilan yang diterima dimuka. 

o Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat 

dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan 

merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka. 



o Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat 

dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan 

merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.  

Pasal- pasal yang terkait dengan perbedaan waktu tersebut di atas, adalah: 

 Pasal 6 ayat (1) huruf h 

 Pasal 10 ayat (6) 

 Pasal 11 dan pasal 11A 

Undang–undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17  tahun 2000 

 Perbedaan tersebut umumnya merupakan perbedaan antara metode 

penyusutan dan amortisasi komersial dengan ketentuan peraturan perundang–

undangan perpajakan dan metode penilaian persediaan komersial dan ketentuan 

peraturan perundang–undangan perpajakan, penghapusan piutang tidak tertagih yang 

nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukan taksiran piutang tidak tertagih 

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak 

Penghasilan tersebut adalah; 

Persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok 
dinilai berdasarkan harga perolehan yang diakui secara rata-rata atau 
dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama 
 

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang yaitu barang jadi atau 

barang dagangan, barang dalam proses produksi bahan baku, dan bahan pembantu. 

Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya 

boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk 

perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan 

cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (fist in fist out) sesuai dengan 

kelaziman, cara penilaian tesebut juga diberlakukan teradap sekuritas. 

Pasal 11 

1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, 

perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak 

milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, yang dimiliki dan 



digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-

bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta 

tersebut 

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (1) selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang 

menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif 

penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku 

disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. 

(3) Penyusutan dimulai pada bulan  dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk 

harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan 

selesainya pengerjaan  harta tersebut  

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan 

melakukan penyusutan mulai pada tahun harta tersebut digunakan untuk 

mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan atau pada bulan harta yang 

bersangkutan mulai menghasilkan. 

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas 

harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut 

(6)  Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta 

berwujud  ditetapkan sebagai berikut: 

(7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan 

tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam 

usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.  

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta 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. 



(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat 

diketahui dengan pasti dimasa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur 

Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. 

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana 

dimaksud dalam  Pasal  4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta 

berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan 

sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 

(11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana 

dimaksud  dalam  ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 

yang mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta 

berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, adalah sebagai berikut 

(sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan  Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 

14 Desember 2000) 

Tabel 2.4   

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam 

Kelompok I 

Nomor 
Urut 

Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Semua jenis 
usaha 

a. mebel dan peralatan dari kayu atau 
rotan termasuk meja, bangku, kursi, 
almari dan sejenisnya yang bukan 
bagian dari bangunan 

b. mesin kantor seperti mesin tik, mesin 
hitung, duplikator, mesin fotokopi 
,mesin akunting/pembukuan, 
komputer, printer, scanner dan 
sejenisnya 

c. perlengkapan lainnya seperti amplifier, 
tape/cassette, video recorder, televisi 
dan sejenisnya 

d. sepeda motor, sepeda dan becak 
e. alat perlengkapan khusus (tools) bagi 

industri/jasa yang bersangkutan 



 

catatan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak N0.SE-07/Pj.42/2002 tanggal 5 

Augustus 2002 

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.520/KMK.04/2000 tanggal 14 

Desember 2000, harta berwujud bukan bangunan berupa komputer, printer, 

scanner dan sejenisnya termasuk dalam kelompok II (Lampiran II nomor urut 1 

huruf b) 

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 

8 April 2002, harta berwujud bukan bangunan tersebut dimasukkan ke dalam 

kelompok I (Lampiran I nomor urut 1 huruf b) 

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, agar diperhatikan mengenai 

penghitungan penyusutan atas komputer, printer, scanner dan sejenisnya yang 

f. alat dapur untuk memasak, makanan 
dan minuman 

g. dies, jigs, dan mould  
**** 

2 
 
Pertanian, 
perkebunan, 
kehutanan, 
perikananan 

 
Alat yang digerakkan bukan dengan 
mesin 
 

 
3 
 

 
Industri 
makanan dan 
minuman 

 
Mesin ringan yang dapat dipindah-
pindahkan seperti huller, pemecah 
kulit, penyosoh, pengering, pallet dan 
sejenisnya. 
 

 
4 

 
Perhubungan, 
pergu-dangan 
dan komunikasi 

 
Mobil taksi, bus dan truk yang 
digunakan sebagai angkutan umum 
 

 
5 

 
Industri semi 
kondukter 

 
Falsh memory tester, writer machine, 
biporar test system, elimination (PE8-
1), pose checker 
 



telah dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan sebelum tanggal 1 April 

2002, sebagai berikut: 

a. penyusutan berdasarkan ketentuan lama (penyusutan kelompok II) berlaku 

sampai dengan bulan Maret 2002 

b. pennyusutan berdasarkan ketentuan baru (penyusutan kelompok I) berlaku 

mulai bulan April 2002, dengan tetap menggunakan sisa manfaat semula yang 

akan mengalami penyesuaian/percepatan secara otomatis 

Tabel 2.5   

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam 

Kelompok II 

Nomor 
Urut 

Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Semua jenis 
usaha 

a. mebel dan peralatan dari logam 
termasuk meja, bangku, almari dan 
sejenisnya yang bukan merupakan 
bagian dari bangunan. Alat pengatur 
udara seperti AC, kipas angin dan 
sejenisnya 

b. mobil, bus, truk, speed boat dan 
sejenisnya 

c. container dan sejenisnya 
2 Pertanian, 

perkebunan, 
kehutanan, 
perikanan 

a. mesin pertanian/perkebunan seperti 
traktor dan mesin bajak, penggaruk, 
penanaman, penebar benih dan 
sejenisnya 

b. mesin yang mengolah atau 
menghasilkan atau memproduksi 
bahan atau barang pertanian, 
kehutanan, perkebunan dan perikanan 
 

 
3 

 
Industri makanan 
dan minuman 

 
a. mesin yang mengolah produk asal 

binatang, unggas dan perikanan, 
misalnya pabrik susu, pengalengan 
ikan 

b. mesin yang mengolah produk nabati, 
misalnya mesin minyak kelapa, 
margarine, penggilingan kopi, 
kembang gula, mesin pengolah biji-



bijian seperti penggilingan beras, 
gandum, tapioka 

c. mesin yang menghasilkan / 
memproduksi minuman dan bahan-
bahan minuman segala jenis 

d. mesin yang menghasilkan / 
memproduksi minuman dan bahan-
bahan minuman segala jenis 
 

4 Industri mesin Mesin yang menghasilkan / produksi 
mesin ringan (misalnya mesin jahit, 
pompa air) 
 

 
5 

 
Perkayuan 

 
Mesin dan peralatan penebangan kayu 
 

 
6 
 
 
7 

 
Konstruksi 
 
 
Perhubungan, 
perguda-ngan 
dan komunikasi 

 
Peralatan yang dipergunakan seperti 
truk berat, dump truck, crane buldozer 
dan sejenisnya 
 

a. Truck kerja untuk pengangkutan dan 
bongkar muat, truck peron, truck 
ngangkang, dan sejenisnya 

b. Kapal penumpang, kapal barang, 
kapal khusus dibuat untuk 
pengangkutan barang tertentu 
(misalnya gandum, batu-batuan, biji 
tambang dan sebagainya) termasuk 
kapal pendingin, kapal tangki, kapal 
penangkap ikan dan sejenisnya, yang 
mempunyai berat sampai dengan 100 
DWT; 

c. Kapal yang dibuat khusus untuk 
menghela atau mendorong kapal-kapal 
suar, kapal pemadam kebakaran, kapal 
keruk, keran terapung dan sejenisnya, 
yang mempunyai berat sampai dengan 
100 DWT; 

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor 
yang mempunyai berat sampai dengan 
250 DWT; 

e. Kapal balon 
 



8 Telekomunikasi a. Perangkat pesawat telepon  
b. Pesawat telegraf termasuk pesawat 

pengiriman dan penerimaan radio 
telegraf dan radio telepon 
 

9 Industri semi 
kondukter 

Auto frame loader, automatic logic 
handler, baking oven, ball shear tester, 
bipolar test handler (automatic), 
cleaning machine, coating machine, 
curing oven, cutting press, dambar cut 
machine, dicer, die bonder, die shear 
test, dynamic burn-in system oven, 
dynamic test handler, eliminator 
(PGE-01), full otomatic handler, full 
otomatic mark, hand maker, 
individual mark, inserter remover 
machine, laser maker (FUM A-01), 
logic test system , marker (mark), 
memory test system, molding, 
mounter, MPS automatic, MPS 
manual, O/S tester manual, pass oven, 
pose checker, re-form machine, SMD 
stocker, taping machine, tiebar cut 
press, trimming/forming machine, 
wire bonder, wire pull tester 

 

Tabel 2.6  

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam 

Kelompok III 

Nomor 
urut 

Jenis Usaha  
 

Jenis Harta 

 
1 

 
Pertambangan 
selain minyak 
dan gas 

 
Mesin-mesin yang dipakai dalam 
bidang pertambangan, termasuk 
mesin-mesin yang mengolah produk 
pelikan 

 
2 

 
Pemintalan, 
pertenunan dan 
pencelupan 

 
a. mesin yang mengolah / menghasilkan 

produk-produk tekstil (misalnya kain 
katun, sutra, serat-serat buatan, wol 
dan bulu hewan lainnya, lena rami, 
permadani, kain-kain bulu, tule) 



b. mesin untuk yarn preparation, 
bleaching, dyeing, printing, finishing, 
texturing, packaging dan sejenisnya 

 
3 

 
Perkayuan 

 
a. mesin yang mengolah / menghasilkan 

produk-pro-duk kayu, barang-barang  
dari jerami, rumput dan bahan 
anyaman lainnya 

b. mesin dan peralatan penggergajian 
kayu  

4 Industri kimia a. mesin peralatan yang 
mengolah/menghasilkan produk 
industri kimia dan industri yang ada 
hubugannya dengan industri kimia 
(misalnya bahan kimia anorganis, 
persenyawaan organis dan anorganis 
dan logam mulia, elemen radio aktif, 
isotop, bahan kimia organis, produk 
farmasi, pupuk, obat celup, obat 
pewarna, cat, pernis, minyak eteris 
dan resinoida-resinoida wangi-
wangian, obat kecantikan dan obat 
rias, sabun, detergent dan bahan 
organis pembersih lainnya, zat 
albumina, perekat, bahan peledak, 
produk pirotehnik, korek api, alloy 
piroforis, barang fotografi dan 
sinematografi 

b. mesin yang mengolah/menghasilkan 
produk industri lainnya (misalnya 
damar tiruan, bahan plastik, ester dan 
eter dari selulosa, karet sintetis, karet 
tiruan, kulit samak, jangat dan kulit 
mentah) 

 
5 Industri mesin Mesin yang 

menghasilkan/memproduksi mesin 
menengah dan berat (misalnya mesin 
mobil, mesin kapal) 
 

6 Perhubungan 
dan ko-munikasi

a. kapal penumpang, kapal barang, kapal 
khusus dibuat untuk pengangkutan 
barang-barang tertentu (misalnya 
gandum, batu-batuan, bidji tambang 



dan sejenisnya) termasuk kapal 
pendingin dan kapal tangki, kapal 
penangkap ikan dan sejenisnya, yang 
mempunyai berat di atas 100 DWT 
sampai dengan 1.000 DWT. 

b. Kapal dibuat khusus untguk menghela 
atau mendorong kapal, kapal suar, 
kapal pemadam kebakaran, kapal 
keruk, keran terapung dan sejenisnya, 
yang mempunyai berat di atas 100 
DWT sampai dengan 1.000 DWT 

c. Dok terapung 
d. Perahu layar pakai atau tanpa motor 

yang mempunyai berat diatas 250 
DWT 

e. Pesawat terbang dan helikopter-
helikopter segala jenis 

 
7 telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar dan 

kendali jarak jauh 
 

Tabel 2.7  

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam 

Kelompok IV 

Nomor 
urut 

Jenis usaha Jenis harta 

1 Konstruksi Mesin berat untuk kontruksi 

2 Perhubugan 
dan komu-
nikasi 

a.   lokomotif uap dan tender atas 
rel 

b. lokomotif listrik atas rel, 
dijalankan dengan batere atau 
dengan tenaga listrik dari sumber 
luar 

c. lokomotif atas rel lainnya 
d. kereta, gerbong penumpang dan 

barang, termasuk kontainer 
khusus dibuat dan diperlengkapi 
untuk ditarik dengan satu alat 
atau beberapa alat pengangkutan 

e. kapal penumpang, kapal barang, 



kapal khusus dibuat untuk 
pengangkutan barang-barang 
tertentu (misalnya gandum, batu-
batuan, biji tambang dan 
sejenisnya) termasuk kapal 
pendingin dan kapal tangki, kapal 
penangkap ikan dan sejenisnya 
yang mempunyai berat diatas 
1.000 DWT 

f. kapal dibuat khusus untuk 
menghela atau mendorong kapal, 
kapal suar, kapal pemadan 
kebakaran, kapal  keruk, keran-
keran terapung dan sebagainya, 
yang mempunyai berat di atas 
1.000 DWT. 

g. Dok-dok terapung  
  

Pasal  11A: 

(1). 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 1 (satu) 

tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam 

bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara 

menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku, 

dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus, dengan syarat dilakukan 

secara taat asas. 

(2). Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan 

sebagai barikut : 

 

 

 

 



Tabel 2.8  

Amortisasi 

Kelompok Harta  
Tak Berwujud 

Masa manfaat Tarif  Amortisasi  
Berdasarkan metode 

  Garis Lurus Saldo 
Menurun 

     Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 

     Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% 

     Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 

     Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

 

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan 

dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau di amortisasi sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (2).  

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan 

minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. 

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang 

dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber 

alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 

tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20 

% (duapuluh persen) setahun.  

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian di amortisasi 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak seperti tersebut 

pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak 

tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai 



penggantian merupakan penghasilan pada tahun yang terjadinya pengalihan 

tersebut. 

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf  b, yang berupa harta tak berwujud, 

maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai 

kerugian bagi pihak yang mengalihkan 

2.9 Cara Menghitung Pajak Penghasilan 

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan 

tentang cara menghitung Pajak Penghasilan adalah 

1. Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalm 
Negri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari 
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pasal 7 ayat (1) dan 
pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e 

2. Penghasilan kena pajak orang pribadi dan badan sebagimana dimaksudkan 
dalam pasal 14, dihitung dengan menggunakan norma penghitungan 
sebagimana dimaksudkan dalam pasal tersebut, dan untuk wajib pajak orang 
pribadi dengan penghasilan tidak kena pajak sebagimana dimaksud dalam pasal 
7 ayat (1) 

3. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak luar negrri yang menjalankan usaha 
atau melkaukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam 
suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan 
dalam pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagiamana dimaksud dalam pasal 
5 ayat (2) dan ayat (3), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) huruf c, 
huruf d, huruf e 

4. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negri yang 
terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau 
diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan  

 
 Tarif Pajak 

Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 

tahun 2000, tarif pajak penghasilan adalah sebagi berikut: 

1) Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang 

pribadi dalam negri adalah sebagai berikut: 

 



Tabel 2.9  

Tarif Pajak untuk wajib pajak Orang pribadi 

Lapisan Penghasila Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 
(Dua puluh lima juta rupiah) 

5% 
(Lima persen) 

Diatas Rp 25. 000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah) s.d. Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

10% 
(sepuluh persen) 

Diatas Rp 50.000.000,00 00 (lima 
puluh juta rupiah) s.d Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

15% 
(lima belas persen) 

Diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) s.d Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) 

25% 
(dua puluh lima persen) 

Diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) 

35% 
(tiga puluh lima persen) 

 

Wajib Pajak Badan negri dan bentuk usha tetap adalah 

Tabel 2.10  

Tarif Pajak untuk Wajib pajak Badan 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) 

10% 
(sepuluh persen) 

Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) s.d Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) 

15% 
(lima belas persen) 

Diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta 30% 
(tiga puluh persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


