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BAB V

PENUTUP

5.1   Kesimpulan

1. Perusahaan memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak boleh dijadikan

sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu diantaranya :

- Biaya Entertainment sesuai SE Dirjen Pajak No.27 tahun 1986 pada

prinsipnya pembebanan biaya entertainment dapat dibebankan sebagai biaya

dengan syarat wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya tersebut

telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar-benar ada hubungannya

dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara

penghasilan perusahaan.

- Biaya Sumbangan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1

huruf “g” yang berbunyi “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

lembaga amil 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;”bantuan dan sumbangan tidak termasuk

sebagai pengurangan penghasilan bruto.
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- Perhitungan jumlah penyusutan aktiva tetap belum sesuai dengan undang-

undang perpajakan terutama pada pengelompokkan  Kendaraan tidak

sesuai dengan peraturan perpajakan. Akibatnya mempengaruhi besarnya

hutang pajak pada akhir tahun.

5.2  Saran

1. Pelaporan keuangan harus dikembalikan pada konsep yang paling

mendasar yakni hanya ada satu laporan keuangan untuk semua

kepentingan. Karena untuk kepentingan perpajakan, maka memakai aturan

yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Perusahaan harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang

dilengkapi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang-

undang perpajakan serta dilampiri daftar penyusutan aktiva tetap dan

perhitungan laba rugi fiskal untuk mengetahui besarnya pajak terutang.

3. Dengan menyadari pentingnya informasi perpajakan yang ada, maka

perusahaan dituntut untuk mempelajarinya. Karena setiap pelanggaran atau

kealpaan perusahaan sebagai wajib pajak akan dikenakan sanksi-sanksi

yang dapat merugikan perusahaan sendiri.


