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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Pelaksaan Kewajiban Pajak Yang Dilakukan Oleh CV.XYZ  

CV.XYZ merupakan salah satu klien dari CV.Indo Karya 

Konsultan. badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan keramik 

yang berdiri sejak bulan Oktober tahun 2014. Berdasarkan laporan laba 

rugi selama tahun 2014 diketahui omzet yang diterima oleh CV.XYZ 

dibawah 4,8 Miliar, dengan demikian penghitungan pajak penghasilan 

CV.XYZ dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang bersifat final 

dengan tarif 1%. Berikut ini adalah rekapitulasi pajak penghasilan final 

yang dibayarkan oleh CV.XYZ.  

Table 2. Pembayaran Pajak PPH Final Pasal 4 Ayat (2) 

Sumber : Data diolah, 2017 

MASA PENGHASILAN BRUTO PPH FINAL 1% TANGGAL BAYAR

OKTOBER 205,623,000                        2,056,230                14 Nopember 2014

NOVEMBER 219,708,700                        2,197,087                15 Desember 2014

DESEMBER 174,155,600                        1,741,556                12 Januari 2015

TOTAL 599,487,300.00                   5,994,873.00             

Dapat dilihat dari tabel 4.1 bahwa pajak penghasilan pasal 4(2) CV.XYZ 

diperoleh dari penghasilan bruto dikalikan dengan tarif PPh Final pasal 4 

(2) sebesar 1% setiap bulan, serta pembayaran pajaknya tepat waktu 

karena sebelum jatuh tempo yaitu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. 

Namun pada tahun 2014 CV.XYZ mengalami perubahan pada kewajiban 

perpajakannya yaitu yang awalnya kewajiban perpajakannya PPh Pasal 4 

ayat (2) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013 bersifat final, diubah menjadi PPh Pasal 25 yang sudah diatur 
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berdasarkan UU no 36 tahun 2008. Alasannya karena CV.XYZ adalah 

termasuk dalam perusahaan baru dan dalam peraturan perpajakan setiap 

perusahaan/usaha dagang baru yang beroperasi secara komersial belum 

genap satu tahun pajak maka harus dikenai pajak penghasilan PPh Pasal 

25 meskipun omzet dibawah 4,8 M. 

4.2 Pelaksanaan Kewajiban Pajak Yang Seharusnya Oleh CV.XYZ 

CV.XYZ mengakui bahwa pihaknya dipungut pajak penghasilan 

pasal 4 ayat (2) karena omzetnya pada tahun 2014 dibawah 4,8M pertahun 

yaitu Rp 599.487.300 dengan  mengacu pada landasan peraturan dalam PP 

No 46 tahun 2013 yang mengatur tentang penghasilan dari usaha dagang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto 

tertentu, dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. namun ternyata 

ditengah perjalanan membangun usaha dagang keramiknya CV.XYZ baru 

mengetahui bahwa setiap perusahaan yang baru beroperasi secara komersil 

belum ada satu tahun pajak maka harus dikenai pajak penghasilan PPh 

pasal 25 bukan pajak penghasilan pasal 4(2) walaupun omzet dibawah 

4,8M maka dari itu secara otomatis seharusnya CV.XYZ dikenakan Pajak 

penghasilan PPh 25 dan dilakukan pemindahbukuan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 didefinisikan 

sebagai suatu proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan 

pada penerimaan pajak yang sesuai, perhitungan pajak PPh pasal 25 yang 

seharusnya dibayar oleh CV. XYZ adalah seperti berikut : 
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Table 3. Perhitungan Pajak PPH Pasal 25 

Sumber : Data diolah, 2017 
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Perhitungan PPh pasal 25 didapat dari laba rugi pada bulan awal 

perusahaan beroperasional yaitu pada bulan oktober, yaitu laba kena pajak 

pada bulan oktober disetahunkan setelah itu dikalikan tarif sebesar 12,5% 

(karena omzet dibawah 4,8 M), hasilnya adalah PPh terutang, lalu dibagi 

12 hasilnya menjadi PPh pasal 25 yang harus dibayar CV. XYZ. 

Table 4. Pembayaran Pajak PPH Pasal 25 

Sumber : Data diolah, 2017 

MASA
PPH FINAL 

4(2)
TANGGAL PBK PPH 25 PPH 25 KB

TANGGAL 

BAYAR PPH 25

OKTOBER 2,056,230        5/12/2015 2,293,167        236,937            5/20/2015

NOVEMBER 2,197,087        5/12/2015 2,293,167        96,080              5/20/2015

DESEMBER 1,741,556        5/12/2015 2,293,167        551,611            5/20/2015

TOTAL 5,994,873.00   6,879,501.00   884,628.00        

Dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa kegiatan pemindahbukuan (pbk) yang 

dilakukan oleh CV.XYZ menghasilkan kurang bayar PPh pasal 25, yang 

telah dibayar pada tanggal 20 Mei 2015. 

4.3 Dampak Akibat Adanya Kesalahan Pengakuan Jenis Pajak  

Kesalahan pada pengakuan jenis pajak yang dialami oleh CV.XYZ 

adalah bahwa setiap perusahaan yang baru beroperasi secara komersil 

belum ada satu tahun pajak maka harus dikenai pajak penghasilan PPh 25 

bukan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) walaupun omzet dibawah 4,8M 

dengan adanya kesalahan ini menyebabkan yaitu CV.Indo Karya 

Konsultan sebagai kuasa pajak dari CV.XYZ harus melakukan 

pemindahbukuan (pbk) yang semula dikenai PPh pasal 4 ayat (2) lalu 

setelah itu sudah dilakukan pemindabukuan menjadi PPh pasal 25. Selain 

pemindahbukuan, CV. XYZ juga harus menyetor kekurangan bayar PPh 
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pasal 25 serta sanksi administrasinya berupa bunga karena terlambat bayar 

akibat dari telat menyetorkan yang seharusnya pelaporan pbk pada bulan 

oktober namun dilakukan pada bulan Mei 2015 sehingga dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga. Berikut ini adalah perhitungan bunga yang 

harus dibayar oleh CV XYZ : 

Table 5. Perhitungan Sanksi Administrasi CV.XYZ 

Sumber : Data diolah, 2017 

Masa
 PPH 25 Kurang 

Bayar  

 Bulan 

Terlambat 
Bunga

Oktober 2% 236.937              7                 33.171 

Nopember 2% 96.080                6                 11.530 

Desember 2% 551.611              5                 55.161 

Total 884.628              99.862   

Bunga pada tabel 5 didapat dari pph pasal 25 kurang bayar 

dikalikan dengan bulan keterlambatan dari seharusnya membayar pph 

pasal 25 (15 nopember 2014, 15 desember 2014 dan januari 2015) sampai 

dengan tanggal dibayarnya yaitu 20 Mei 2015, kemudian dikali dengan 

2%. Bunga sebesar Rp 33.171 pada bulan oktober berasal dari bunga 2% 

dikalikan dengan pph kurang bayar sebesar Rp 236.937 lalu dikalikan 

dengan bulan keterlambatan yaitu 7 bulan berasal dari seharusnya paling 

lambat membayar yaitu pada 15 Nopember 2014 tetapi baru dibayar pada 

20 Mei 2015.   

Bunga sebesar Rp 11.530 pada bulan nopember berasal dari bunga 

2% dikalikan dengan pph kurang bayar sebesar Rp 96.080 lalu dikalikan 

dengan bulan keterlambatan yaitu 6 bulan berasal dari seharusnya paling 

lambat membayar yaitu pada 15 Desember 2014 tetapi baru dibayar pada 

20 Mei 2015. 
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Bunga sebesar Rp 55.161 pada bulan desember berasal dari bunga 

2% dikalikan dengan pph kurang bayar sebesar Rp 551.611 lalu dikalikan 

dengan bulan keterlambatan yaitu 5 bulan berasal dari seharusnya paling 

lambat membayar yaitu pada 15 Januari 2015 tetapi baru dibayar pada 20 

Mei 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


