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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 

Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pajak adalah kontribusi wajib pada 

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Undang-undang KUP No. 16 tahun 2009).  

Jenis pajak di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan lembaga pemungutnya 

yaitu terbagi menjadi dua jenis, pajak pusat dan pajak daerah. Kewenangan untuk 

melakukan pemungutan pajak pusat berada di tangan pemerintah pusat sedangkan 

pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah masing-masing (Mardiasmo, 

2016). Salah satu jenis pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Penghitungan 

PPh dilakukan berdasarkan jumlah laba kena pajak atau disebut juga dengan laba 

fiskal. Dalam hal ini jumlah laba fiskal terkadang berbeda dengan jumlah laba 

komersial (laba menurut akuntansi). Hal tersebut disebabkan karena adanya 

koreksi fiskal terhadap laporan keuangan. 

 Koreksi fiskal itu sendiri merupakan penyesuaian yang dilakukan agar angka-

angka yang disajikan dalam laporan keuangan menurut standar akuntansi sesuai 
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dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2016). 

Koreksi fiskal wajib dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan 

pembukuan. Dalam koreksi fiskal terdapat dua jenis koreksi yaitu koreksi positif 

yang menyebabkan jumlah laba naik sehingga jumlah pajak terutang ikut naik dan 

koreksi negatif yang menyebabkan jumlah laba turun sehingga jumlah pajak 

terutang ikut turun.  

 Besarnya laba dari fiskal sering disebut penghasilan kena pajak (PKP). PKP 

bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dihitung dari 

penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 

tersebut dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai 

masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun 

seperti gaji, biaya administrasi dan bunga, dan sebagainya merupakan biaya pada 

tahun yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 1 tahun, pembebanannya melalui penyusutan atau amortisasi.  

Biaya yang diperkenankan secara fiskal contohnya adalah biaya yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha yaitu biaya gaji, biaya alat tulis kantor, biaya 

transportasi, biaya penyusutan, dan lain-lain. Sedangkan biaya yang tidak 

diperkenankan secara fiskal adalah biaya yang tidak ada hubungannya dengan 

kegiatan usaha contohnya adalah biaya perjalanan dinas untuk keluarga direktur 

serta biaya yang tidak ada daftar nominatifnya. Berdasarkan Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, yang dimaksud dengan daftar nominatif itu 

sendiri merupakan daftar yang harus memuat informasi mengenai data penerima 

antara lain yaitu nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan 

jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak 

Penghasilan yang dipotong. Daftar nominatif berguna sebagai bukti bahwa Wajib 

Pajak telah melakukan pemotongan PPh atas biaya yang dikeluarkan sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga biaya yang telah dibuatkan 

daftar nominatif tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto 

dalam menghitung laba fiskal. Daftar nominatif yang telah dibuat wajib 

dilampirkan bersamaan dengan saat Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan ke 

Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyertakan Daftar 

Nominatif maka biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan harus 

dikoreksi fiskal. 

Salah satu contoh biaya yang harus dibuatkan daftar nominatif agar 

diperkenankan secara fiskal adalah biaya promosi. Besarnya biaya promosi yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah biaya 

periklanan dimedia elektronik, media cetak dan atau media lainnya, biaya 

pameran produk,  biaya pengenalan produk baru dan biaya sponsorship yang 

berkaitan dengan promosi produk. Pemberian imbalan berupa uang dan atau 

fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak 

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi serta biaya 

promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan 
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merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final tidak termasuk 

sebagai biaya promosi. Apabila promosi dilakukan dalam bentuk pemberian 

sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum 

dibebankan dalam penghitungan harga pokok penjualan. 

Dalam hal ini tidak semua biaya promosi dapat dibebankan sebagai biaya 

untuk memperoleh laba kena pajak atau laba fiskal. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pengecekan kembali pada saat melakukan penghitungan dan pelaporan 

pajak dalam SPT Tahunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

02/PMK.03/2010 yang dimaksud dengan biaya promosi yaitu bagian dari biaya 

penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan 

suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan 

atau meningkatkan penjualan. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai 

berbagai kriteria untuk menentukan biaya promosi yang dapat dikurangkan 

sebagai biaya dalam menghitung laba fiskal. Selain itu wajib pajak juga harus 

membuat daftar nominatif biaya promosi yang mencantumkan beberapa informasi 

antara lain data penerima (nama, NPWP, alamat), tanggal transaksi, bentuk dan 

jenis biaya, besarnya biaya, jumlah pajak penghasilan yang dipotong dan nomor 

bukti pemotongan PPh. 

 Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto merupakan KKP yang memiliki 

banyak klien yang melakukan pembuatan daftar nominatif atas biaya promosi 

agar dalam menghitung pajak penghasilan biaya promosi tersebut diperkenankan 



5 

 

secara fiskal. Karena apabila tidak diperkenankan secara fiskal maka, laba 

menjadi meningkat dan hal tersebut akan menyebabkan pajak juga meningkat. 

Sementara apabila biaya promosi diperkenankan secara fiskal maka laba mengecil 

karena biaya promosi tersebut diperbolehkan menjadi biaya, mengakibatkan pajak 

semakin kecil. Salah satu klien KKP Supriyanto yang melakukan hal tersebut 

adalah CV WPU. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dalam 

Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Pentingnya Daftar Nominatif 

Dalam Koreksi Fiskal Atas Biaya Promosi Pada CV WPU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana perlakuan CV WPU terhadap biaya promosi yang dikeluarkan 

selama ini? 

2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh CV WPU terhadap biaya promosi agar 

tidak dikoreksi fiskal dan dapat diakui sebagai biaya? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan laporan praktik 

kerja lapangan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perlakuan CV WPU terhadap biaya promosi yang 

dikeluarkan selama ini. 

2. Untuk menjelaskan yang seharusnya dilakukan oleh CV WPU terhadap biaya 

promosi agar tidak dikoreksi fiskal dan dapat diakui sebagai biaya. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi 

beberapa pihak diantaranya : 

1. Bagi Penulis  

Memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman, 

keterampilan dan pengetahuan yang dapat di aplikasikan khususnya di bidang 

Perpajakan 

2. Bagi Pembaca 

Memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi untuk 

menambah wawasan khususnya dalam bidang perhitungan PPh badan serta 

koreksi fiskal yaitu salah satunya adalah biaya promosi 

3. Bagi Wajib Pajak 

Memberikan informasi bagi wajib pajak yaitu adanya daftar nominatif yang 

harus dilampirkan apabila didalam laporan laba rugi wajib pajak terdapat 

biaya promosi 

4. Bagi Kantor Konsultan Pajak 

KKP Drs. Supriyanto diharapkan selalu bekerja dengan baik dalam melayani 

masyarakat khususnya wajib pajak yang terdaftar sebagai klien dari KKP Drs. 

Supriyanto. 

 



7 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Laporan 

Praktik Kerja Lapangan. Laporan ini dibagi menjadi 5 Bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat 

Penulisan serta Sistematika Penulisan dalam penelitian ini.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang seluruh teori yang dipakai atau yang berhubungan dengan 

penelitian, sehingga teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembahasan 

masalah 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Sejarah, Struktur Organisasi serta Gambaran Umum Kantor 

Konsultan Pajak Supriyanto dan Metode Penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penilitian dan Pembahasan Masalah 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

 

 


