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ABSTRAK 

Perencanaan pajak adalah sebuah proses penelitian terhadap aturan 

perpajakan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar tindakan penghematan 

pajak yang akan dilakukan. Dalam melakukan perencanaan pajak terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tidak melanggar ketentuan  

perpajakan, secara bisnis masuk akal dan disertai bukti – bukti yang sah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perencanaan pajak  yang dilakuka oleh 

PT. X  sudah sesuai atau belum dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan 

untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar sesudah dan sebelum dilakukan 

perencanaan pajak. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus dengan menganalisis penerapan perencanaan pajak yang 

dilakukan oleh PT. X. Adanya perbedaaan pengakuan atas biaya dalam laporan 

komersial dan laporan  fiscal mengharuskan dilakukan penyesuaian yang disebut 

dengan koreksi fiskal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik manager 

keuangan dan staff konsultan kurang memahami aturan aturan pajak yang berlaku 

sehingga perencanaan pajak yang diterapkan kurang tepat karena terdapat 

beberapa komponen biaya yang seharusnya tidak dapat diakui namun tetap 

dijadikan sebaga ipengurang . 

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Terutang Badan 

ABSTRACT 

 Tax planning is a process of research on tax rules subsequently used as 

the basis for tax-saving measures to be undertaken. In tax planning, there are 

several things to be aware that not violate the terms of taxation, in the business 
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sense and with evidence - evidence that is valid. This study aims to analyze the 

tax planning conducted by PT. X is appropriate or not to tax regulations and to 

know  much tax should be paid after and prior to tax planning. This study uses a 

qualitative  method with case study approach to analyze the implementation of tax 

planning  undertaken by PT. X. The existence of differences in the recognition of 

expense in the statement of the commercial and fiscal reporting requires 

adjustments referred to fiscal correction. Based on research that has been done 

good financial manager and consultant staff did not understand the rules of the tax 

rules applicable to tax planning implemented less precise because there are 

several cost components that should not be recognized yet still be used as a 

deduction. 

keywords: tax planning, corporate income tax 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peneriman negara Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dan 

penerimaan negara bukan pajak.Penerimaan dari sektor pajak ini berasal dari 

pembayaran wajib pajak baik pribadi maupun wajib pajak badan atas penghasilan 

yang diterima.Di Indonesia sistem pemungutan pajak menggunakan Self 

Assesment  System.  Self  Assesment  System adalah suatu sistem pemungutan 

pajak yang  memberi wewenang  kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang tertutang (Mardiasmo,2009:7). Sistem pemungutan ini 

memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melaporakan pajak terutangnya sendiri. 

Dalam kegiatan usaha sangat diperlukan perencanaan, berdasarkan 

penjelasan diatas dilakukannya perencanaan atas biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan. Wajib pajak badan  memiliki kewajiban  melakukan  

pembayaran  pajak  namun  tidak  semua wajib pajak badan mau membayar pajak 

dengan  jumlah yang besar maka dari itu perusahaan perlu melakukan 

perencanaan pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku, 

Perencanaan  pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan peraturan 

pajak. Perbedaan  pengakuan biaya secara komersial dengan perpajakan perlu 



dilakukan penyesuaian yang biasa disebut dengan koreksi fiskal. Jenis koreksi 

fiskal dibedakan menjadi 2 antara lain koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal 

negatif. 

Pembuatan  laporan  keuangan pada PT X secara komersial dan 

perpajakan  memiliki perbedaan tujuan dimana laporan keuangan secara 

komersial bertujuan  untuk  menyediakan  laporan dan informasi keuangan untuk 

pihak pengambil keputusan  sedangkan secara perpajakan bertujuan menyajikan 

laporan  keuangan dan informasi guna pemenuhan  kewajiban  perpajakan kepada 

Direktorat  Jendral  Pajak. 

TINJUAN PUSTAKA 

Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No 1 (revisi 2013) Laporan keuangan adalah posisi 

keuangandan kinerja entitas yang disajikan secara terstruktur. 

Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada 

tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap aturan perpajakan agar 

dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan  (Erly 

Suandy,2014:6). 

Laba / Rugi Fiskal 

Berdasarkan PSAK No 46 (revisi 2014) laba / rugi fiskal adalah laba atau 

rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan 

menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.Sehingga pengakuan penghasilan 

dan beban perusahaan telah disesuaikan dengan aturan pajak yang berlaku. 

Tarif PPh Badan 

Berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  tarif pajak  penghasilan  (PPh)  badan  

dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu sebesar 28%  (dua  puluh  delapan  

persen)  untuk tahun pajak 2009 dan 25% 

Koreksi Fiskal 

Menurut Thomas Sumarsan (2015;28) Koreksi fiskal merupakan hasil 

penyesuaian dari laporan  keuangan komersial pada saat menyusun laporan 



keuangan fiskal. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua ,antara lain : Koreksi fiskal 

positif   dan  Koreksi Fiskal negatif. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini  menggunakan  metode 

kualitatif  dan  pendekatan  studi  kasus .Jenis  data  dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data  Primer adalah data yang  diperoleh secara 

langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan teknik wawancara kepada 

manajer keuangan dan  staff  yang  mengerjakan laporan laba rugi tahun 2016. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada 

dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan laba rugi tahun 2016 

Pada penelitian ini  unit analisis yang digunakan adalah komponen biaya-

biaya yang akan dilakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi PT. X, seperti : 

1. Biaya perjalanan dinas 

2. Tunjangan makan sales 

3. Biaya telekomunikasi direktur dan sales 

4. Biaya promosi 

5. Sewa gedung dan pemeliharaan kantor 

6. Biaya Perbaikan kendaraan 

7. Pajak penghasilan pasal  21 

8. DendaPajak/ STP 

9. Biaya Entertainment 

10. Biaya Sumbangan 

pengumpulan data penelitian ini dengan beberapa teknik antara lain: 

wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dalam  penelitian  ini uji 

validitas yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  triangulasi. Triangulasi 

menurut Sugiyono (2014:273) adalah pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada  penelitian   ini  peneliti 

melakukan analisis data dengan memilih akun-akun yang dapat dilakukan 

perencanaan  pajak  sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga 



dapat diketahui perbedaan pajak terutang setelah dan sebelum dilakukan 

perencanaan pajak 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan  laporan  laba  rugi  PT X  pada tabel 4.1 akun  akun  yang  

dapat dilakukan perencanaan pajak dan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :  

1. Biaya Gaji Karyawan 

Dalam akun biaya gaji karyawan PT “X”  terdiri dari 3 komponen 

antara lain gaji pokok, biaya perjalan dinas, dan tunjangan makan sales. 

Berdasarkan komponen yang ada dalam gaji karyawan dapat dilakukan 

beberapa perencanaan pajak, antara  lain : 

a. Biaya Perjalanan Dinas  

Dalam komponen gaji  karyawan  terdapat  biaya  perjalanan dinas 

sebesar Rp 42.120.000,00.  Perencanaan pajak yang dapat dilakukan 

adalah  dengan  mengeluarkan biaya perjalanan dinas dari komponen 

gaji  karyawan dan  membuatkan akun biaya  perjalanan  dinas sehingga 

dapat dibebankan sepenuhnya disertai dengan bukti bukti yang sah. 

Selain dapat mengurangi PPh Pasal 21 yang terutang dapat juga 

menambah beban dan  mengurangi laba  usaha sehingga PPh  badan 

yang  terutang  menjadi  lebih  kecil. 

b. Tunjangan  Makan  Sales  

Dalam  komponen  gaji  karyawan terdapat tunjangan makan 

sebesar Rp 32.400.000,00 yang diberikan pada bagian pemasaran. 

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti 

tunjangan makan tersebut menjadi  penyediaan makan bagi seluruh 

karyawan  sesuai  dengan  Undang – Undang  Pajak Penghasilan  Nomor 

36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf  e  yang  menyatakan  penggantian 

atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa yang diberikan 

dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  tidak dapat dikurangkan  

kecuali penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai serta 

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di 



daerah  tertentu dan yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan 

yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 

Berdasarkan aturan ini maka tunjangan makan sales sebesar Rp 

32.400.000 di keluarkan dari komponen gaji  karyawan dan dimasukan 

dalam akun  penyediaan  makan  karyawan. Selain dapat mengurangi 

PPh Pasal 21 yang terutang dapat juga menambah beban dan 

mengurangi  laba  usaha sehingga PPh badan yang terutang menjadi 

lebih  kecil . 

2. Telekomunikasi  Sales dan Direktur 

PT X  membebankan  biaya  telekomunikasi sales dan direktur sebesar 

Rp 6.350.000, namun  biaya  telekomunikasi  sales  dan  direktur  tersebut 

harus  dilakukan  koreksi  fiskal  positif  karena  berdasarkan  SE DJP  

Nomor SE – 09/PJ.42/2002 dan Kep DJP  Nomor KEP – 220/PJ/2002 atas 

biaya telekomunikasi  sales  dan direktur  yang ditanggung  perusahaan  

hanya dapat di bebankan oleh perusahaan  sebesar 50% yaitu sebesar Rp 

3.175.000,00. 

 

3. Biaya Promosi 

PT. X  membebankan  biaya  promosi  sebesar Rp 13.850.000 dimana 

tidak ada pemisahan antara jasa design dengan harga barangnya dan 

perusahaan  juga tidak  melakukan  kewajiban  perpajakan  untuk  melakukan 

pemotongan  PPh  Pasal 23. Sesuai dengan Undang - Undang Pajak 

Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf  c dan Peraturan 

Menteri  Keuangan  Nomor 141/PMK.03/2015  seharusnya  perusahaan 

wajib  melakukan  pemotongan  PPh  Pasal  23  sebesar 2% sehingga 

nantinya  atas  pemotongan  PPh  Pasal 23 dapat  dijadikan  sebagai  kredit 

pajak  bagi  pihak  penerima penghasilan dan bagi PT X bukan sebagai 

hutang  pajak  yang  akan  berakibat  timbulnya  STP/SKPKB  atas  PPh 

Pasal  23 di kemudian hari. 

 



4. Biaya Sewa Gedung dan Pemeliharaan Kantor 

PT. X  menyewa  sebuah  gedung  pada PT. M yang  digunakan  sebagai 

kantor.  PT. X  dikenakan biaya  jasa  sewa gedung  (Service Charge) sebesar 

Rp 1.000.000/bulan dan biaya pokok sewa (Base Rent) sebesar Rp 

2.175.000/bulan, atas biaya tersebut PT. X  dikenakan  PPN  sebesar 10%. 

Berdasarkan  Undang - Undang Pajak  Penghasilan  Nomor  36  Tahun 2008 

Pasal  4  Ayat 2  huruf  d PT. X  seharusnya melakukan  pemotongan PPh 

Pasal  4  ayat  2  sebesar 10%  atas  nilai bruto sewa bangunan setiap 

bulannya kepada PT. M. 

5. Biaya Perbaikan Kendaraan 

PT. X  memberikan  fasilitas  kendaraan  untuk kurir  guna  menunjang 

kegiatan operasional  perusahaan  atas  penggunaan  kendaraan  tersebut 

setiap bulanya dilakukan servis dan penggantian onderdil/oli. Selama ini 

servis  tersebut tidak dilakukan di bengkal resmi sehingga tidak ada 

kewajiban perpajakan yang dilakukan baik dari pemberi jasa maupun 

pengguna jasa. Efek  yang  dapat  ditimbulkan  adalah  apabila  suatu saat 

terjadi  pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh kantor pajak dapat 

dikenakan  sanksi  karena  belum  memperhitungkan  PPN  dan  PPh Pasal 

23. 

Biaya  perbaikan  kendaraan  dibagi  menjadi  2  yaitu biaya atas jasa 

servis dan biaya penggantian onderdil. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan  Nomor  141/PMK.03/2015 PT. X  harus melakukan  pemotongan 

PPh  Pasal  23  sebesar  2% atas biaya jasa servis kendaraan dan pihak 

rekanan  melakukan  pemungutan PPN  ebesar 10%  agar dua hal ini dapat 

diterapkan  sebaiknya  perbaikan  kendaraan  dilakukan  di  bengkel – 

bengkel  resmi. Agar  pemotongan PPh Pasal 23 dapat dijadikan sebagai 

kredit pajak bagi pihak penerima penghasilan dan PPN dapat dijadikan 

sebagai pajak keluaran bagi PT X. Dengan diterapkanya dua hal tersebut 

tidak  akan  berakibat timbulnya  STP/SKPKB  atas  PPh  Pasal  23  dan  

PPN  di  kemudian  hari. 

 

 



6. Pajak Penghasilan Pasal 21  

Pada PT  X  sistem  penggajian  menggunakan  Net  Method  dimana 

pajak  penghasilan  pasal  21  yang  terutang  pada   pegawai  dibayarkan  

oleh  perusahaan  sepenuhnya sebesar Rp 14.449.000 sehingga para pegawai 

menerima  gaji secara  utuh. Berdasarkan  Undang - Undang Pajak 

Penghasilan  Nomor  36  tahun  2008 Pasal  9  Atas pajak penghasilan yang 

telah dibayarkan  oleh  perusahaan  tidak boleh  dibebankan  dan  seharusnya 

dilakukan  koreksi  fiskal  positif.  Perencanaan  pajak  yang  dapat   

dilakukan  adalah PPh  Pasal 21 yang telah dibayarkan oleh perusahaan 

dimasukan  dalam  komponen  gaji  sebagai  tunjangan  sehingga dikenakan 

tarif progresif sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan No 36 

tahun  2008  pasal  17  ayat 1 sehingga dapat dijadikan beban dan 

mengurangi  laba kena  pajak  yang  dikenakan  tarif  PPh  Badan  sebesar 

25%. 

7. Biaya  Pajak / STP 

Pada laporan laba rugi PT X  membebankan  komponen  biaya denda 

pajak yang terdiri dari SKPKB  PPN  dan  STP  PPh  Pasal 23 . Berdasarkan 

Undang -  Undang  Nomor  36  tahun  2008  pasal  9  ayat 1 huruf  k 

dijelaskan  bahwa  sanksi  administrasi  berupa  bunga,  denda,  dan  kenaikan 

serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan  pelaksanaan 

perundang - undangan di bidang  perpajakan  tidak  boleh  dikurangkan  

maka  dari  itu  harus dilakukan koreksi  positif 

8. Biaya Entertaiment 

Dalam  laporan  laba  rugi  PT X  terdapat akun Biaya Entertaiment 

sebesar Rp 5.359.000 atas biaya tersebut tidak dilengkapi  dengan daftar 

nominatif . Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  

SE-27/PJ.22/1986  biaya  entertainment  yang  tidak   dilengkapi  dengan 

daftar  nominatif  tidak dapat  diakui  sebagai  biaya  dan harus dikoreksi 

fiskal positif. 

 

 

 



9. Biaya Sumbangan  

Dalam  hal  ini  sumbangan yang diberikan oleh PT. X adalah 

sumbangan  untuk  karyawan  dalam  rangka  melahirkan,  menikah  dan 

uang  duka.  Berdasarkan  aturan  pajak  yang  berlaku  jenis – jenis 

sumbangan tersebut tidak dapat diakui sebagai beban sehingga harus 

dikoreksi  positif  karena  biaya  sumbangan  yang  dikeluarkan PT. X tidak 

ada hubunganya dengan kegiatan usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 : Laporan laba rugi setelah perencanaan pajak PT X  

 

LAPORAN LABA RUGI 

PT X 

PERIODE 1 JANUARI 2016 s/d 31 DESEMBER 2016 

 

 Negatif 

5.553.507.500          

277.675.375             

5.275.832.125          

650.849.300             

4.119.750.000          

4.770.599.300          

715.589.895             

4.055.009.405          

1.220.822.720          

722.400.000             

-                             

3.762.500                

8.450.000                

3.425.500                

8.640.000                

11.462.500               

13.850.000               

3.425.000                

38.535.500               

4.285.000                

9.425.800                

3.175.000                

25.888.700               

3.428.600                

2.850.000                

-                             

-                             

-                             

40.260.500               

-                             

TOTAL BEBAN USAHA \ 903.264.600             

317.558.120             

-

-

-

-                 0

-                        317.558.120                     

3.175.000     

Biaya Silicagel

Sewa Gedung dan Pemeliharaan Kantor

Biaya Perbaikan Kendaraan

Listrik

Iuran Keamanan & Kebersihan

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 282.436.520                          

TOTAL PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN 1.213.400                    

Biaya Bank

Biaya Pajak Jasa Giro (239.400)                      239.400       

PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN

Jasa Giro 1.452.800                    (1.452.800)   

LABA USAHA 281.223.120                 

2.500.000                    2.500.000     

939.599.600                 

Sumbangan 

-                                 

Entertainment 5.359.000                    5.359.000     

Penyediaan Makan Karyawan 40.260.500                  

Biaya Ekspedisi 2.850.000                    

Biaya Pajak/STP 10.852.000                  10.852.000   

Biaya Telekomunikasi Kantor 9.425.800                    

25.888.700                  

P DA M 3.428.600                    

Biaya Telekomunikasi Sales dan Direktur 6.350.000                    

3.425.000                    

38.535.500                  

4.285.000                    

Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan kantor 11.462.500                  

Biaya Promosi 13.850.000                  

8.450.000                    Biaya BBM

Uang Kesehatan 8.640.000                    

Biaya Tol/Parkir 3.425.500                    

PPh pasal 21 14.449.000                  14.449.000   

Biaya Penyusutan 3.762.500                    

BEBAN USAHA

Gaji Karyawan 722.400.000                 

LABA KOTOR 1.220.822.720              

Harga Pokok Penjualan 4.055.009.405              

Barang Siap untuk Dijual 4.770.599.300              

Persediaan Akhir 715.589.895                 

Persediaan Awal 650.849.300                 

Pembelian 4.119.750.000              

HARGA POKOK PENJUALAN

Potongan Penjualan 277.675.375                 

Penjualan Bersih 5.275.832.125              

PENDAPATAN USAHA

Penjualan 5.553.507.500              

URAIAN
 Sebelum Perencanaan 

Pajak 

Koreksi Fiskal

Positif

Setelah Perencanaan 

Pajak

 

Sumber : Data yang diolah penelit 



Tabel 4.3 : Perhitungan PPh terutang PT X sebelum perencanaan pajak 

282.436.520     

Penghasilan Kena Pajak yg memperoleh Fasilitas :

 (4.800.000.000/5.553.507.500)*282.436.520 244.115.146

Penghasilan Kena pajak tidak memperoleh Fasilitas 38.321.374      

282.436.520 - 244.115.146

12,5% X 244.115.146 30.514.393    

25% X 38.321.374 9.580.343      

40.094.736       

12.359.250      

-                      

(12.359.250)      

27.735.486       

PPh psl 25 Badan - Januari 2016 1.802.408        

PPh psl 25 Badan - Februari 2016 1.802.408        

PPh psl 25 Badan - Maret 2016 1.802.408        

PPh psl 25 Badan - April 2016 2.135.000        

PPh psl 25 Badan - Mei 2016 2.135.000        

PPh psl 25 Badan - Juni 2016 2.135.000        

PPh psl 25 Badan - Juli 2016 2.135.000        

PPh psl 25 Badan - Agustus 2016 2.135.000        

PPh psl 25 Badan - September 2016 2.135.000        

PPh psl 25 Badan - Oktober 2016 2.135.000        

PPh psl 25 Badan - November 2016 2.135.000        

PPh psl 25 Badan - Desember 2016 2.135.000        

(24.622.224)      

3.113.262         

2.311.291         

PPh Yang Dibayar Sendiri ( PPh pasal 25 )

PPh yang harus disetor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ANGSURAN PPh PSL 25 TAHUN BERIKUTNYA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

UTANG PAJAK - TAHUN 2016 ( Tarif PPh ps 31E ayat (1) ) 

=

=

SPT PPh PSL 29 TH 2016, KURANG BAYAR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

UTANG PAJAK - TAHUN 2016 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kredit Pajak ( PPh Pasal 22 )

URAIAN

PENGHASILAN KENA PAJAK >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sebelum Tax Planning

PT X

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

TAHUN 2016

 

Sumber : Data yang diolah peneliti 

 



Tabel 4.4 : Perhitungan PPh terutang PT X  Setelah perencanaan pajak 

317.558.120                

Penghasilan Kena Pajak yg memperoleh Fasilitas :

 (4.800.000.000/5.553.507.500)*317.558.120 274.471.400

Penghasilan Kena pajak tidak memperoleh Fasilitas 43.086.720

317.558.120 - 274.471.400

12,5% X 274.471.400 34.308.925       

25% X 43.086.720 10.771.680       

45.080.605               

12.359.250           

-                           

(12.359.250)                

32.721.355               

PPh psl 25 Badan - Januari 2016 1.802.408             

PPh psl 25 Badan - Februari 2016 1.802.408             

PPh psl 25 Badan - Maret 2016 1.802.408             

PPh psl 25 Badan - April 2016 2.135.000             

PPh psl 25 Badan - Mei 2016 2.135.000             

PPh psl 25 Badan - Juni 2016 2.135.000             

PPh psl 25 Badan - Juli 2016 2.135.000             

PPh psl 25 Badan - Agustus 2016 2.135.000             

PPh psl 25 Badan - September 2016 2.135.000             

PPh psl 25 Badan - Oktober 2016 2.135.000             

PPh psl 25 Badan - November 2016 2.135.000             

PPh psl 25 Badan - Desember 2016 2.135.000             

(24.622.224)                

8.099.131                 

2.726.780                 ANGSURAN PPh PSL 25 TAHUN BERIKUTNYA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PPh yang harus disetor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

UTANG PAJAK - TAHUN 2016 ( Tarif PPh ps 31E ayat (1) ) 

=

=

SPT PPh PSL 29 TH 2016, KURANG BAYAR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

UTANG PAJAK - TAHUN 2016 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kredit Pajak ( PPh Pasal 22 )

PPh Yang Dibayar Sendiri ( PPh pasal 25 )

PT X

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

TAHUN 2016

URAIAN Sebelum Tax Planning 

PENGHASILAN KENA PAJAK >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Sumber : Data yang diolah peneliti 

 

 

 



Tabel 4.5 : Tabel Perbandingan Koreksi Fiskal 

PERBANDINGAN KOREKSI FISKAL 

PT X 

TAHUN 2016 

Keterangan 
Sebelum Perencanaan 

pajak

Setelah Perencanaan 

Pajak

Laba kotor                    1.220.822.720                      1.220.822.720 

Beban 939.599.600                     939.599.600                       

Pendapatan 1.213.400                         -                                          

Koreksi Fiskal Positif -                                        36.335.000                         

Koreksi Fiskal Negatif -                                        -                                          

Laba Kena Pajak 282.436.520                     317.558.120                       

PPh Badan Usaha 3.113.262                         8.099.131                           

Laba Sesudah Pajak 279.323.258                     309.458.989                        

Sumber : Data yang diolah peneliti 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  maka peneliti menyimpulkan 

bahwa : 

1. Besar  laba  kena  pajak dalam  laporan   laba  rugi  PT X  sebelum  dan  

sesudah  perencanaan  pajak  terjadi  selisih  karena adanya perbedaan 

pengakuan biaya secara akuntansi dan perpajakan. 

2. Dalam  laporan   laba  rugi  perusahaan  terjadi  selisih  laba kena  pajak 

hal ini dikarenakan  perbedaan  pengakuan  biaya secara akuntansi dan 

perpajakan.  Pada  laporan  laba  rugi  sebelum  perencanaan  pajak  PT. 

X  laba sebesar  Rp 282.436.520  dan  pajak   terutang sebesar Rp 

3.113.262 sedangkan setelah perencanaan  pajak  laba sebesar Rp 

317.558.120 dan  pajak terutang sebesar  Rp 8.099.131 dari hasil 

penghitungan  peneliti pajak yang harus dibayar lebih banyak karena 

berdasarkan  peraturan  pajak  terdapat  biaya – biaya yang tidak dapat 

dibebankan yang  mengakibatkan  laba  perusahaan  meningkat. 

3. Pajak Terutang PT. X  menjadi  lebih  besar nilainya dikarenakan PT X  

belum  menerapkan   perencanaan   pajak  yang  sesuai dengan  peraturan  

pajak  yang  berlaku  selain  itu  baik  manajer  keuangan  perusahaan  



dan  petugas  yang  membuat SPT Tahunan  badan  kurang  memahami 

aturan – aturan pajak. 

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  memberikan saran pada 

pihak perusahaan yaitu : 

1. Penulis  menyarankan  pada perusahaan untuk melaksanakan perencanaan  

pajak  secara  lebih  baik  dengan  menganalisa  akun – akun  biaya  

secara lebih teliti, dan mengetahui perubahan peraturan  pajak  agar  SPT  

Tahunan  badan  yang  dilaporkan  pada kantor pajak sesuai dengan 

aturan pajak yang berlaku. 

2. Bagi  manajer  keuangan  dan  staff   yang  membuat  laporan  SPT 

Tahunan  badan  sebaiknya  lebih  memahami  tentang  peraturan  pajak 

yang  berlaku  sehingga  perencanaan  pajak  yang  dilakukan  dapat  

lebih maksimal dan perusahaan tidak dirugikan. 

3. Sebaiknya  biaya  perjalanan dinas dibuatkan akun tersendiri supaya  dapat  

dibebankan  seluruhnya  dan disertai dengan bukti-bukti yang sah.  

4. Untuk  tunjangan  makan  sales  yang  diberikan  pada  3 orang sales  

sebaiknya  diganti  dengan  penyediaan  makan  minum karyawan 

sehingga  jumlah  PPh  pasal  21 yang  dibayar  perusahaan  tidak  terlalu  

banyak. 

5. Sebaiknya PT. X lebih menerapkan  perencanaan  pajak  dengan  benar 

sehingga  pembebanan  biaya  yang  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan 

perpajakan  yang  berlaku  untuk  menghindari  pengenaan sanksi pajak 

akibat kesalahan penghitungan . 
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