
PERBEDAAN

AKUNTANSI DENGAN UU PAJAK

SAK                                       UU PAJAK 

AKUNTANSI                              PEMBUKUAN

Laporan keuangan                       Laporan

Komersial                           Keuangan Fiskal

penyesuaian                                      



PENYESUAIAN 

KOREKSI FISKAL

(Rekonsiliasi fiskal)

Koreksi positip                        Beda Tetap       
(Permanent Difference)

Koreksi negatip                        Beda waktu    
(Timing Difference)



 Tujuan LKK : 
Informasi 
keuangan 

 Tujuan LKF : menghitung 
Pajak terutang,                                                                                                      
pengisian SPT 

 Pengguna LKK :
- investor                                                                      
- kreditor

- Badan pasar  modal 

 Pengguna LKF :

- Fiskus



Pengertian Akuntansi

 Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa 
bisnis. Informasi yang disampaikannya hanya dapat dipahami 
apabila mekanisme akuntansi dapat dimengerti.

 Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang 
dicatat diolah menjadi informasi yang berguna.

 Menurut Kieso , Weygandt & Kimmel, Intermediate 
Accounting,2002, akuntansi adalah suatu sistim informasi 
yang meliputi pengidentifikasian, pencatatan dan 
pengkomunikasian  kejadian- kejadian ekonomi dari suatu 
organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 
disajikan dalam bentuk laporan keuangan.



Pengertian Akuntansi Pajak

 Sedangkan menurut Sophar Lumbantoruan, 
(Akuntansi Pajak ,1990 ),akuntansi pajak adalah 
akuntansi yang diterapkan sesuai dengan prinsip 
perpajakan

 Akuntansi yang dibatasi dengan peraturan 
perundang-undangan tertentu disebut juga 
akuntansi statutory   ( statutory accounting )

 Dalam undang-undang perpajakan tidak digunakan 
istilah akuntansi, istilah yang digunakan adalah 
pencatatan dan pembukuan



PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Termasuk dalam kewajiban Wajib Pajak 
dalam sistim Self Assesment adalah 
menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan

Pasal 28 KUP tahun 2000 :

Setiap wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas dan wajib pajak badan di Indonesia 

wajib menyelenggarakan pembukuan.



Pembukuan yaitu proses pencatatan 
secara teratur untuk mengumpulkan 
data dan informasi tentang keadaan 
harta,kewajiban , modal, penghasilan 
dan biaya serta harga perolehan dan 
penyerahan barang dan jasa yang 
terutang/ tidak terutang PPN & PPnBM, 
yang dtutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa laporan laba-rugi dan 
neraca pada setiap akhir tahun buku. 



Pencatatan yaitu pengumpulan 
data secara teratur tentang 
peredaran bruto dan/ atau 
penerimaan penghasilan sebagai 
dasar untuk menghitung jumlah 
pajak yang terutang.



 Yang diperbolehkan melakukan pencatatan :

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang 
diperbolehkan menggunakan Norma 
Perhitungan untuk menghitung penghasilan 
neto ,dengan syarat penghasilan bruto setahun 
tidak melebihi Rp 600.000.000,00 setahun.

 Norma Perhitungan ditetapkan oleh Dirjen 
Pajak untuk setiap kegiatan usaha.

 Apabila menggunakan Norma Perhitungan, 
biaya-biaya tidak lagi diperhitungkan



Syarat penyelenggaraan pembukuan:

1.Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad 
baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha yang sebenarnya.

2.Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang 
dikerjakan secara teratur tentang ; keadaan kas 
dan bank, daftar utang piutang, daftar persediaan 
barang, dan pada setiap akhir tahun pajak 
membuat neraca dan perhitungan rugi laba.

3.Diselenggarakan di Indonesia dengan 
menggunakan: huruf latin, angka Arab, satuan 
mata uang rupiah, dalam bahasa Indonesia .Jika 
menggunakan bahasa asing dan mata uang asing 
harus seijin Menteri Keuangan.



4. Dokumen, buku-buku, serta dokumen 
lain yang berhubungan dengan 
pembukuan dan pencatatan harus 
disimpan selama 10 tahun.

5. Diselenggarakan dengan taat asas                         
( konsisten ) :

- metode pengakuan penghasilan :  

stelsel akrual atau stelsel kas

- kebijakan akuntansi : metode 

penilaian persediaan, metode    

penyusutan



Metode pengakuan penghasilan :

1. Stelsel Akrual/ Accrual Basis, adalah metode 
pengakuan penghasilan dan biaya, dimana 
penghasilan akan diakui pada saat 

terjadinya transaksi  dan biaya diakui 
berdasarkan masa manfaatnya.

2. Stelsel kas/ Cash Basis ádalah metode 
pengakuan penghasilan dan biaya dimana 
penghasilan diakui pada saat diterima tunai 
dan biaya diakui pada saat dibayar tunai.

Stelsel kas yang digunakan di Indonesia 
adalah stelsel kas campuran.



STELSEL KAS

 Pengguna stelsel kas umumnya perusahaan 
kecil  orang pribadi atau perusahaan jasa 
,dimana transaksi-transaksinya sederhana 
dan mempunyai ciri  yaitu jarak antara 
transaksi dengan penerimaan uang tidak 
berlangsung lama. 

Contoh : restoran,transportasi ,hiburan.



STELSEL KAS CAMPURAN

Ketentuan penggunaan:

1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu 
periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang 
tunai maupun kredit.Dalam menghitung harga 
pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh 
pembelian dan persediaan.

2. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan 
dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya 
yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat 
dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

3. Pemakaian stelsel kas harus taat asas.



Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan 
pembukuan dalam bahasa asing dan mata 
uang asing :

1. Wajib Pajak dalam rangka PMA                                  

(Penanaman Modal Asing )

2. Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya

3. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Bagi 

Hasil

4. BUT ( Bentuk Usaha Tetap )

5. Wajib Pajak yang berafiliasi dengan 
perusahaan induk diluar negeri.

Bahasa asing yang diperbolehkan adalah 
bahasa Inggris dan mata uang asing adalah 
uang Dólar Amerika Serikat.



 Ketentuan Pembukuan dalam bahasa 
Inggris dan mata uang Dolar Amerika 

 Ketentuan kurs konversi:

- Tahun pertama, konversi nilai rupiah 
kedolar dengan kurs yang sebenarnya 
berlaku.

- Dalam tahun berjalan: transaksi  

dengan mata uang lain selain Dolar  

Amerika  dikonversi dengan kurs yang 

sebenarnya berlaku. 



 Pelaporan Pajak terutang

Surat Pemberitahuan ( SPT ) 
disampaikan dalam bahasa Indonesia, 
dengan format khusus, yang berisikan 
mata uang Dolar Amerika dan konversi 
dalam mata uang rupiah.

Disampaikan sesuai batas waktu.

 Pembayaran Pajak terutang

Sesuai batas waktu dengan alat 
pembayaran mata uang rupiah.


