INFOKAM Nomor I / Th. II / Maret / 06

1..

PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP KOREKSI FISKAL
Oleh : Sri Supatmi)
Abstraksi
PSAK No 46 Tahun 2004 mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan serta
penyajiannya dalam laporan keuangan. Adanya perbedaan prinsip dan kepentingan antara
akuntansi dan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian terhadap
laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Tujuan laporan keuangan
adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan
posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi, termasuk didalamnya informasi mengenai besarnya pajak
penghasilan baik yang berupa aktiva, kewajiban maupun beban. PSAK No.46 merupakan hal
baru karena mulai berlaku 1 Januari 2004, sehingga banyak perusahaan belum
menerapkannya.
Kata kunci : PSAK No.46, Pajak Penghasilan, koreksi fiskal.

A. Latar Belakang Masalah
Tujuan pokok yang akan dicapai oleh suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan
yang maksimum dalam jangka panjang kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah
menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaan kepada perusahaan. Keuntungan
tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan atau ketentuan perpajakan. Sebagai Wajib
Pajak (WP) setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban pajaknya
sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengetahuan tentang akuntansi sangat diperlukan oleh Wajib Pajak untuk dapat mematuhi
peraturan dan ketentuan perpajakan. Pemahaman tentang Undang-undang dan peraturan
perpajakan mutlak diperlukan untuk membuat kewajiban membayar pajak yang sekecil mungkin
tanpa harus melanggar atau tidak mematuhi Undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga
dapat memberikan keuntungan yang tinggi bagi para pemodal. Dalam kaitannya dengan pajak
penghasilan, memaksimumkan keuntungan atau kekayaan para pemilik secara implisit bermakna
minimalisasi (pajak penghasilan) yang menuntut adanya perencanaan pajak yang efektif ( effective
tax planning).
Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut
posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penyusunan laporan keuangan
(komersial) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tidak mencerminkan ketentuan
perpajakan dalam mempertimbangkan transaksi-transaksi tertentu sebagaimana tercermin dalam
laporan keuangan fiskal. Hal inilah yang menyebabkan laba sebagai obyek pajak yang dihasilkan
oleh akuntansi komersial dan akuntansi fiskal berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh
adanya pos-pos rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial
tetapi tidak boleh menurut Undang-Undang Perpajakan atau sebaliknya, dan pos-pos pendapatan
dan biaya yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi pajak belum diakui atau sebaliknya
(Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, 2000:23)
Laporan Laba-Rugi dan Neraca adalah dua laporan keuangan yang harus dihasilkan dari
penyelanggaraan sistem akuntansi dan/atau pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasar atau
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan maupun yang berdasar pada
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ketentuan yang ditetapkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan. Meskipun tidak saling
bertentangan konsep dasar, prinsip, metode, atau ketentuan yang berlaku pada kedua disiplin
akuntansi dalam beberapa hal terdapat perbedaan, sehingga Laporan Laba-Rugi dan Neraca yang
dihasilkan juga berbeda.
Perbedaan dalam menghitung laba sebagai obyek pajak menurut akuntansi komersial
dengan akuntansi fiskal dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perbedaan sementara atau
waktu (temporary differences) dan perbedaan tetap (permanent differences). Perbedaan
sementara menimbulkan pengaruh pajak pada periode mendatang ( future tax effects) yang harus
diakui dalam laporan keuangan. Sedangkan perbedaan tetap tidak berpengaruh pada periode
mendatang, sehingga tidak ada pengaruh pajak ( tax effects) yang ditimbulkan dalam laporan
keuangan.
Dalam menetapkan kewajiban pajak suatu perusahaan, pihak fiskus mendasarkan
perhitungannya pada laporan keuangan fiskal yang disusun melalui proses penyesuaian atau
rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Adanya perbedaan
prinsip dan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) dengan perpajakan menyebabkan laporan keuangan komersial mengalami
beberapa koreksi fiskal.
Perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan serta penyajiannya dalam laporan
keuangan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 yang diterbitkan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dimana pernyataan tersebut mengharuskan perusahaan
memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan perusahaan
memperlakukan transaksi atau kejadian tersebut. Dengan berlakunya PSAK No. 46, perusahaan
harus melakukan suatu perubahan mendasar dalam akuntansi pajak penghasilan karena harus
menghitung dan mengakui pajak tangguhan ( deferred tax) atas “future tax effects”. Pajak
tangguhan merupakan konsep yang belum lazim digunakan dalam praktik akuntansi di Indonesia,
sehingga akan menimbulkan berbagai masalah teknis dalam pemahaman maupun
implementasinya.
B. Pembahasan
1. Pengertian Laba dan Istilahnya
Pengertian laba seperti yang didefinisikan dalam paragraph 07 PSAK No.46 yaitu
laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban
pajak. Sedangkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal ( taxable profit) atau rugi pajak
(tax loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan
perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.
Istilah lain yang digunakan dalam PSAK No.46 seperti didefinisikan paragraph 07
sebagai berikut :
a. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan
pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak.
b. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa
setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan
pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yeng terkena
pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak ini dapat dikenakan terhadap jenis
penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.
c. Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat
pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan
dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
d. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang ( payable) atas
penghasilan kena pajak pada satu periode.
e. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan
terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan
temporer kena pajak.
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Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan
terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan sisa kompensasi kerugian.
g. Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah jumlah
tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa :
Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah
perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak ( taxable income)
dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva
dipulihkan (recivered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi ( settled), atau
Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan ( deductible temporary differences)
adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan
(deductible amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat
nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut
dilunasi (settled).
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aktiva atau kewajiban adalah nilai aktiva atau
kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penghitungan laba fiskal.
f.

2. Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan dalam Penghitungan Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas laba atau penghasilan
suatu perusahaan. Karena adanya perbedaan-perbedaan prinsip antara akuntansi dengan
peraturan perpajakan, maka akan terdapat perbedaan laba yang bersifat :
a. Permanent (permanent differences)
Perbedaan permanen/tetap timbul karena adanya transaksi-transaksi
penghasilan dan biaya yang diakui oleh akuntansi tetapi tidak diakui dalam
penghitungan pajak penghasilan atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat
permanen/tetap yang tidak terpengaruh di masa yang akan datang sehingga tidak
diperlukan koreksi.
b. Sementara/waktu (timing differences)
Terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban
antara akuntansi komersial dan perpajakan. Perbedaan ini akan berpengaruh di
masa yang akan datang sehingga diperlukan koreksi dikemudian hari. Perbedaan
waktu positif terjadi bila pengakuan beban oleh perpajakan lebih cepat dari
akuntansi, atau pengakuan penghasilan oleh perpajakan lebih lambat dari akuntansi.
Sedangkan perbedaan waktu negatif terjadi jika perpajakan mengakui beban lebih
lambat dari akuntansi, atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari
perpajakan.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23, mendefinisikan penghasilan
sebagai berikut :
Penghasilan (income) merupakan 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
Disebutkan pula dalam PSAK No.23 bahwa penghasilan meliputi baik pendapatan
(income) maupun keuntungan (gain). Dimana pendapatan tersebut timbul dari aktivitas
perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan,
penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty, dan sewa. Sedangkan keuntungan
merupakan kenaikan manfaat ekonomis (selain pendapatan) yang timbul dari pelaksanaan
aktivitas perusahaan. Konsep penghasilan bagi perpajakan dapat berbeda dari konsep
penghasilan pada akuntansi komersial.
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh tahun 2000 menyatakan penghasilan sebagai
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi
atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
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bentuk apapun. Sedangkan menurut akuntansi komersial, penghasilan (neto) merupakan
kelebihan jumlah pendapatan di atas beban.
Pengakuan penghasilan menurut UU Perpajakan mengacu pada metode
pembukuan (yang diselenggarakan Wajib Pajak) berdasarkan stelsel akrual dan stelsel kas.
Stelsel akrual mengakui penghasilan pada saat penghasilan diperoleh dan biaya diakui
pada waktu terutang, sedangkan stelsel kas perhitungannya didasarkan atas penghasilan
yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai (Sophar Lumbantoruan, 1996: 8).
Penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan
sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya
yang diperkenankan menurut peraturan perpajakan. Dalam istilah perpajakan, biaya-biaya
tersebut dikenal dengan istilah pengurang penghasilan bruto.
Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode
akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya
kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian
kepada penanam modal (IAI; 1994).
Suatu beban atau pengeluaran supaya dapat dikurangkan dari penghasilan harus
mempunyai hubungan langsung dengan jenis penghasilannya. Dalam SAK disebutkan,
dalam laporan laba-rugi beban diakui kalau terjadi penurunan manfaat ekonomis masa
mendatang sehubungan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban dapat
diukur dengan andal.
Beban diakui dengan mendasarkan pada pengaitan ( matching) beban dengan
penghasilan, dimana beban diakui dalam periode diakuinya penghasilan, misalnya biaya
persediaan (harga pokok) pada saat persediaan tersebut dijual. Namun apabila beban
tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan penghasilan, beban dapat dialokasikan
secara sistematis dan rasional dengan penghasilan berdasarkan masa manfaat, misalnya :
aktiva tetap. Sedangkan beban yang tidak dapat dikaitkan dengan penghasilan dapat
dikurangkan langsung terhadap penghasilan.
Berbeda dengan akuntansi komersial dimana semua biaya termasuk kerugian
dapat dikurangkan terhadap penghasilan, akuntansi perpajakan tidak semua biaya dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto,.
Sesuai pasal 10 ayat (6) UU No.17 tahun 2000, metode penilaian harga pokok
persediaan yang diperbolehkan adalah metode FIFO atau metode rata-rata. Jadi apabila
akuntansi komersial telah menggunakan metode penilaian harga pokok persediaan selain
kedua metode tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atas metode yang digunakan
sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Dasar penyusutan dalam akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah sama
yaitu harga perolehan aktiva tetap ditambah dengan beban yang dapat dikapitalisasi pada
harga perolehan tersebut. Sedangkan harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut.
Penyusutan menurut akuntansi dimulai pada bulan takwim ketika aktiva tetap
tersebut mulai digunakan. Sedangkan menurut ketentuan perpajakan (pasal 11 UU No.17
Tahun 2000) pada dasarnya penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran,
kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan
selesainya pengerjaan harta tersebut. Atau dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak,
saat mulai penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut
mulai menghasilkan. Apabila dilakukan penilaian kembali atas harta tersebut, maka dasar
penyusutan atas harta adalah nilai stelah dilakukan penilaian kembali harta tersebut.
3. Perbedaan Orientasi
Keuangan Komersial

Antara

Laporan

Keuangan

Fiskal

dengan

Laporan

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial
dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Perbedaan ini disebabkan adanya perbadaan kepentingan antara akuntansi komersial yang
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mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu the proper matching cost against
revenue, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.
Laporan keuangan fiskal cenderung untuk memaksimalkan potensi pengenaan
pajak atas penghasilan dengan ketentuan perpajakannya, berbeda dengan laporan
keuangan komersial; yang disusun untuk berbagai pemakai yang terutama berkepentingan
dengan kinerja ekonomi dan keadaan finansial perusahaan sesuai dengan laporan
tersebut.
Dalam penyusunan laporan keuangan, praktek akuntansi komersial lebih fleksibel
dalam memperlakukan suatu transaksi dalam batasan prinsip akuntansi, hanya terkadang
prinsip konservatisme akuntansi komersial membuat laporan keuangan lebih rendah
nilainya dalam (low profile) dibanding kenyataannya. Sedangkan akuntansi fiskal kurang
fleksibel pada penentuan kebijakan akuntansi, sehingga kebijakan dalam penyusunan
laporan keuangan fiskal
harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang dapat
menyimpang dari prinsip akuntansi komersial.
Menurut Gunadi (1997), prinsip-prinsip akuntansi yang sering menjadi fokus
perbedaan orientasi antara pelaporan keuangan fiskal dan pelaporan keuangan komersial
adalah :
a. Penetapan beban dan pendapatan
Pengakuan penghasilan menurur akuntansi komersial yaitu pada saat
realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya atau beban dalam masa
yang sama dengan pengakuan penghasilan, meskipun perpajakan mengaris
bawahi prinsip tersebut, kadang kala kebijakan dapat menyimpang dari prinsip
itu.
b. Konsistensi
Penerapan metode akuntansi secara taat asas dapat digunakan untuk
mengevaluasi kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan atau
bukti yang kuat dalam penggantian metode, konsistensi ini lebih menekankan
pada penandingan vertikal (dari tahun ke tahun)
c. Konservatisme
Laporan keuangan komersial bersifat konservatif terhadap transaksi
yang belum nyata, misalnya pembentukan cadangan kerugian piutang.
Sedangkan perpajakan lebih cenderung untuk menganut realitas (keadaan
nyata) dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis
pengenaan pajak.
d. Substansi mengesampingkan bentuk formal
Laporan keuangan komersial dan fiskal menitikberatkan kepada
substansi (hakekat) ekonomis dari pada bentuk formal transaksi atau fakta
bisnis, tetapi dalam kasus tertentu (misalnya leasing) perpajakan
mengutamakan bentuk formal.
4. Hubungan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal
Laporan keuangan fiskal dapat disusun tersendiri atau langsung berdasar
Undang-undang Pajak, atau disusun melalui proses penyesuaian (rekonsiliasi) atas laporan
keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan karena laba yang dihasilkan antara
proses akuntansi komersial dan akuntansi pajak berbeda. Hal ini disebabkan laba kena
pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, sedangkan laba akuntansi komersial
berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, atau karena adanya perbedaan
pengakuan penghasilan dan biaya diantara keduanya.
Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi
komersial dan fiskal serta perbedaan dalam kebijakan akuntansi dapat dikelompokkan
kedalam kedua kategori yaitu perbedaan tetap dan perbedaan sementara.
Apabila perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan akuntansi
komersial, maka diperlukan rekonsiliasi fiskal sehingga pajak terutang dalam akuntansi
komersial sama dengan menurut pajak.
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5. Ketentuan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan
Dengan adanya perbedaan antara praktek akuntansi dan perpajakan, PSAK
No.46 disusun dengan tujuan mengatur perlakuan akuntansi akibat perbedaan tersebut
yang juga akan berpengaruh terhadap konsekuensi pajak pada tahun berjalan dan periode
mendatang. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah
bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan
periode mendatang untuk masalah:
a. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan
nilai tercatat kewajiban pada neraca perusahaan.
b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui
pada laporan keuangan perusahaan.
Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban
tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau
lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau
pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka perusahaan harus
mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan. Dengan penerapan
PSAK No. 46 menyebabkan beban pajak yang diakui terbagi menjadi pajak kini ( current
tax) dan pajak tangguhan (deferred tax). Jumlah agregat current tax dan deferred tax
dapat menghasilkan beban pajak (tax expense) suatu periode, atau sebaliknya
menghasilkan suatu penghasilan pajak (tax income) yang menjadi unsur penambah Net
Income (Loss) before taxes.
PSAK No. 46 juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal
dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya. Pernyataan ini
mengharuskan perusahaan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan
kejadian lain sama dengan cara perusahaan memberlakukan transaksi dan kejadian
tersebut. Artinya apabila perusahaan mengakui suatu transaksi atau kejadian dalam
laporan laba rugi, maka konsekuensi/pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut
harus diakui pula pada laporan laba rugi. Sedangkan transaksi atau kejadian yang
langsung dibebankan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak atas transaksi dan
kejadian tersebut harus langsung dibebankan ke ekuitas.
Perbedaan sementara (temporary differences) yang ada dalam koreksi fiskal atas
laporan keuangan komersial menimbulkan pengaruh pajak pada periode mendatang
(future tax effects) yang harus diakui dengan cara menghitung dan mengakui akun pajak
tangguhan (deferred tax). Apabila temporary differences telah diketahui jumlahnya pada
tanggal neraca, maka dapat dihitung jumlah aktiva pajak tangguhan ( deferred tax assets)
dan kewajiban pajak tangguhan (diferred tax liability). Selain itu dilakukan juga pengakuan
adanya aktiva pajak tangguhan atas sisa kerugian fiskal yang belum dikompensasi ( unused
tax loss carryforward).
Ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan menurut PSAK No. 46 sebagai
berikut (Jusuf Halim, 2000) :
1). Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan (Deferred Tax Assets/Deferred tax liability)
harus disajikan tersendiri sebagai unsur “non current”;
2). Deferred tax assets/deferred tax liability harus dipisahakan dengan aktiva pajak kini
(current tax assets) dan kewajiban pajak kini (current tax liability).
3). Aktiva dan kewajiban pajak kini harus di “offset” serta yang disajikan di neraca
adalah jumlah netonya.
4). Tax expense (tax income) untuk aktivitas normal, harus disajikan tersendiri.
5). Beban pajak (tax expense) atas penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan
Final, diakui dalam laporan laba rugi sebagai pajak kini ( current tax) secara
proporsional dengan jumlah pendapatan periode berjalan yang diakui menurut
akuntansi.
Prinsip-prinsip dasar Akuntansi Pajak Penghasilan dalam PSAK No. 46 yaitu:
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1). Hutang PPh (restitusi PPh) untuk tahun berjalan diakui berdasarkan ketentuan
perundangan yang berlaku.
2). Dilakukan pengakuan terhadap kewajiban dan aktiva pajak tangguhan ( Deferred tax
liability or asset) terhadap “future tax effecs” dari “temporary differences” serta loss
carryforward (kompensasi kerugian fiskal) dengan menggunakan tarif PPh yang
berlaku.
3). Pengukuran aktiva dan kewajiban pajak kini dan pajak tangguhan dilakukan
berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4). Jumlah aktiva pajak tangguhan (Deferred tax asset) harus direview secara periodik,
dan apabila terdapat bukti bahwa jumlah tersebut tidak sepenuhnya dapat
direalisasi, harus dilakukan penyesuaian yang diperlukan.
Bagan alur Akuntansi Pajak Penghasilan menurut PSAK No. 46 dapat
digambarkan sebagai berikut:
Laporan Akuntansi

Laporan Pajak

Perbedaan

Tax Payable
Method

tidak

Perbedaan Sementara

Perbedaan Tetap

Berpengaruh di masa
datang

Tidak berpengaruh di
masa depan

Ada pengaruh pajak
dalam laporan

Tidak ada
pengaruh
pajak

Ya

Deferred Method

PSAK 16 par.77

PSAK 16 par.77

Asset/liability
method

PSAK 46

Akuntansi untuk Pajak Penghasilan
Sumber : Jusuf halim, 2000, Aplikasi PSAK 46:Akuntansi Pajak Penghasilan disertai contoh
penerapannya, BP PPL-IAI, Jakarta)
C. Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan:
1. Dengan adanya perbedaan sudut pandang antara bisnis dan perpajakan
mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan
komersial yang disusun berdasarkan SAK dan UU Perpajakan. Penyesuaian terhadap
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laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan menghasilkan perbedaan
sementara dan perbedaan tetap.
2. Beda tetap timbul karena adanya transaksi-transaksi penghasilan dan biaya yang boleh
diakui oleh akuntansi tetapi tidak diakui dalam penghitungan pajak penghasilan atau
sebaliknya. Beda tetap ini tidak terpengaruh dimasa yang akan datang, sehingga tidak
ada pengaruh pajak dalam laporan keuangan. Sedangkan beda sementara terjadi
karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban antara
akuntansi dan perpajakan. Beda sementara akan berpengaruh dimasa yang akan
datang, sehingga ada pengaruh pajak yang akan diakui dalam laporan keuangan
sesuai ketentuan PSAK No.46.
3. Perbedaan sementara yang mengalami koreksi fiskal positif akan menambah laba kena
pajak, sedangkan yang mengalami koreksi fiskal negatif akan mengurangi laba kena
pajak.
4. Adanya pengaturan terhadap perlakuan pengaruh pajak akibat perbedaan prinsip
akuntansi dan perpajakan dalam PSAK No.46, perusahaan dapat mengadakan
pembukuan tunggal untuk kepentingan akuntansi dan perpajakan.
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