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STANDAR PEMERIKSAAN 

 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. 

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak/Institusi atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 

Pajak/Pimpinan Isntitusi, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan Pemeriksaan. 

Standar Pemeriksaan adalah capaian minimum  yang harus dicapai 

alam melaksanakan Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan digunakan sebagai 

ukuran mutuPemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai 

dalam melaksanakan Pemeriksaan. 

Standar Pemeriksaan meliputi: 

1. standar umum Pemeriksaan, 

2. standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan 

3. standar pelaporan hasil Pemeriksaan. 

 

Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari 

luar Direktorat Jenderal Pajak/Institusi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak/ 

Pimpinan Institusi 

Standar pelaksanaan Pemeriksaan: 

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai 

dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan 

mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana 

Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit 

program), serta mendapat pengawasan yang seksama. 

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode 

dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) 

yang telah disusun. 
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c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup 

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 

seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, 

dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim 

e. tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak/Institusi, 

maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak/Institusi 

yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak/Pimpinan Institusi sebagai 

tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan 

pengacara. 

f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim 

pemeriksa dari instansi lain. 

1.1.  Standar Umum Pemeriksaan 

Standar umum Pemeriksaan berlaku bagi Pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Pemeriksaan untuk tujuan lain. 

Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan 

berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh 

Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki 

keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak. 

1) Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi 

seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai tim 

Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif). 

2) Pemeriksa Pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai 

di bidang perpajakan, akuntansi, dan Pemeriksaan. 

3) Pemeriksa Pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang 

lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah 

kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 

4) Pemeriksa Pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas 

dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. 

b. Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan 

kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud dapat 
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berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar, baik yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di luar 

negeri. 

c. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. 

1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak 

harus menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat dan 

seksama, objektif, dan independen, serta selalu menjaga integritas. 

2) Pemeriksa Pajak dianggap telah menggunakan keterampilannya secara 

cermat dan seksama apabila dalam melaksanakan Pemeriksaan 

didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

d. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan 

kepentingan negara. 

1) Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela 

serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi 

ataupun golongan. 

2) Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

3) Dalam semua hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak 

harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, 

kondisi, perbuatan dan/atau Wajib Pajak yang diperiksanya. Gangguan 

independensi yang dapat dialami oleh Pemeriksa Pajak selama 

Pemeriksaan meliputi hal-hal berikut: 

a) memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda 

sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak; 

b) memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan Wajib Pajak; 

c) pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan 

dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada 

Wajib Pajak dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; 

d) memiliki teman dekat/keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil 

Wajib Pajak yang diperiksa; atau 
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e) keadaan, kondisi, dan perbuatan tertentu lainnya yang menurut 

pertimbangan Pemeriksa Pajak dapat mengganggu independensi. 

5) Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi maka 

Pemeriksa Pajak harus memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang 

adanya gangguan independensi tersebut. Selanjutnya, Kepala UP2 

harus segera mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi 

gangguan independensi tersebut. Taat terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan.. 

1.2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan 

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: 

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai 

dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan 

mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana 

Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun Program Pemeriksaan (audit 

program), serta mendapat pengawasan yang seksama. 

1) Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi: 

a) Mempelajari profil Wajib Pajak. 

b) Menganalisis data keuangan Wajib Pajak. 

c) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak 

maupun dari pihak lain, 

2) Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan). 

a) Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor. 

b) Rencana Pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang 

dilakukan Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah dikumpulkan 

dan dipelajari. 

c) Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan mendapat persetujuan 

dari Kepala UP2 sebelum SP2 diterbitkan. 

d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi: 

i. Identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum 

mengenai Wajib Pajak; 
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ii. Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan 

jumlah SP2 yang sedang dikerjakan tim Pemeriksa Pajak yang 

bersangkutan; dan 

iii. Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai 

identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, 

serta pos-pos yang akan diperiksa. 

e) Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa 

Pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan 

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang 

dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan. 

f) Perubahan Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak 

berdasarkan pertimbangan Kepala UP2. 

 

3) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu 

Pemeriksaan.Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program). 

a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh 

Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan. 

b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode 

Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen 

yang diperlukan. 

c) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa 

penambahan pos-pos yang akan diperiksa maka harus dibuat 

Perubahan Program Pemeriksaan. 

d) Kepala UP2 menandatangani Program Pemeriksaan untuk 

mengetahui apakah Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai 

dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam 

Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. 

e) Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program 

Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan. 

 

4) Menyiapkan sarana Pemeriksaan. 

Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan Pemeriksaan, 

tim Pemeriksa Pajak harus menyiapkan sarana yang diperlukan. 
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b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan 

Metode Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program 

Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun. 

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang 

cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

 

1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap 

mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas 

transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa. 

a) Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. 

Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut: 

i. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti. 

Bukti yang diperoleh dari pihak yang independen tingkat 

validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari 

pihak yang tidak independen. Selain independensi, perlu juga 

memperhatikan hubungan pihak yang memberikan bukti 

dengan bukti yang diberikan. 

ii. Kondisi bukti diperoleh. 

Tingkat   kesulitan   mendapatkan  bukti  yang  dipengaruhi  

situasi 

dan/atau kondisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan tingkat validitas bukti. 

iii. Cara bukti diperoleh. 

Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak 

(misalnya observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi 

dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung 

(misalnya bukti yang disediakan oleh Wajib Pajak). Cara 

memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara 

perolehan bukti. 

b) Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang 

akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program 

Pemeriksaan. 
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2) Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan 

hasil Pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional 

(professional judgement) Pemeriksa Pajak. 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 

seorang Supervisor, seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota 

Tim, dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai 

Anggota Tim. Keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai 

Anggota Tim adalah: 

1) terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak pada UP2; dan/atau 

2) berdasarkan pertimbangan Kepala UP2. 

e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun 

yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak/Institusi yang 

telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak/pimpinan institusi sebagai tenaga 

ahli, seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan 

pengacara. 

f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim 

pemeriksa dari instansi lain. 

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap 

perlu oleh Pemeriksa Pajak. 

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja. 

i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP). 

 

Kegiatan Pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP

 dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai: 
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1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan Pemeriksaan; 

2) bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan 

Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan; 

3) dasar pembuatan LHP; 

4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding 

yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 

5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya. 

b. KKP harus memberikan gambaran mengenai: 

1) Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 

2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 

3) pengujian yang telah dilakukan; dan 

4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan 

Pemeriksaan. 

c. KKP harus ditelaah Supervisor untuk meyakini bahwa: 

1) Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan 

perubahannya. 

2) Pemilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, Prosedur 

Pemeriksaan, penghitungan matematis koreksi, dan dasar hukum 

koreksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan. 

d. KKP harus diparaf oleh pembuat dan penelaah KKP. 

 

1.3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan 

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar 

pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu: 

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup dan pos-pos yang 

diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa 

Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya 

penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan 

memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. 
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b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-

kurangnya memuat: 

1) penugasan Pemeriksaan; 

3) identitas Wajib Pajak.pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 

4) pemenuhan kewajiban perpajakan; 

5) data/informasi yang tersedia; 

6) buku dan dokumen yang dipinjam; 

7) materi yang diperiksa; 

8) uraian hasil Pemeriksaan; 

9) ikhtisar hasil Pemeriksaan; 

10) penghitungan pajak terutang; dan 

11) simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. 

c. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. 

d. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah: 

1) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan 

perubahannya. 

2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan 
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PERSIAPAN PEMERIKSAAN PAJAK 

 

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, 

pasal 1 angka 76 menyatakan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah dan retribusi 

daerah. 

Selanjutnya dalam pasal 170 dinyatakan: 

1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakandaerah dan kewajiban 

Retribusi dalam rangkamelaksanakan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah dan Retribusi. 

2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi 

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Agar daerah dapat melakukan pemeriksaan, maka Kepala Daerah harus 

telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Pajak. Sampai tahun 2016, masih banyak daerah yang 

belum menerbitkan peraturan tentang pemeriksaan pajak, yang dilakukan 

daerah tersebut hanyalah menerbitkan Peraturan Kepala daerah tentang 

tiap-tiap jenis pajak daerah yang dijadikan dasar untuk menetapkan pajak 

daerah jenis tertentu.  
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Bagi daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala daerah tentang 

Tata Cara Pemeriksaan, gambaran tentang pemeriksaan pajak pusat yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dijadikan sebagai acuan. 

Aturan Pemeriksaan Pajak yang lengkap terdapat dalam pengelolaan 

pajak-pajak pusat oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan dikeluarkannnya 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang 

merupakan turunan dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP), dan dikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen 

Pajak sebagai aturan pelaksaanaan. 

Pemeriksaan menurut pasal 1 angka 25, Undang-Undang No.16 tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP) 

adalah serangkaian  kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Dan selanjutnya pada pasal 29 dan penjelasannya UU KUP: Direktur 

Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk: 

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

dan/atau 

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Tahapan pada pemeriksaan pajak pusat adalah: 

A. Tahap Persiapan Pemeriksaan 

B. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan 

C. Tahap Pelaporan Pemeriksaan 

2.1.   Persiapan Pemeriksaan 

Kegiatan Persiapan Pemeriksaan dimulai sejak Supervisor menerima 

Nota Dinas pembuatan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dari Kepala UP2 

(Unit Pelaksana Pemeriksaan) melalui Seksi Pemeriksaan. Sejak saat itu 

Supervisor mulai melakukan kegiatan - kegiatan dalam tahap persiapan 

pemeriksaan. Kegiatan dalam persiapan pemeriksaan didokumentasikan dalam 
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KKP Rencana Pemeriksaan dan KKP Rencana Program Pemeriksaan. 

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam persiapan pemeriksaan dijelaskan 

dalam dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-23/PJ/2013 pasal 4, yaitu: 

1. Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi: 

a) Mempelajari profil Wajib Pajak. 

b) Menganalisis data keuangan Wajib Pajak. 

c) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak 

maupun dari pihak lain, 

2. Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan). 

a) Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor. 

b) Rencana   Pemeriksaan    disusun   berdasarkan identifikasi  masalah  

yang dilakukan Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah 

dikumpulkan dan dipelajari. 

c) Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan mendapat persetujuan dari 

Kepala UP2 sebelum Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. 

d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi: 

i. Identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum 

mengenai Wajib Pajak; 

ii. Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah 

SP2 yang sedang dikerjakan tim Pemeriksa Pajak yang 

bersangkutan; dan 

iii. Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai 

identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, serta 

pos-pos yang akan diperiksa. 

e) Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa 

Pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan 

terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan 

pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan. 

f) Perubahan Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak 

berdasarkan pertimbangan Kepala UP2. 

g) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu 

Pemeriksaan. 

3. Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program). 
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a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua 

Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan. 

b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode 

Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen 

yang diperlukan. 

c) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa 

penambahan pos-pos yang akan diperiksa maka harus dibuat 

Perubahan Program Pemeriksaan. 

d) Kepala UP2 menandatangani Program Pemeriksaan untuk mengetahui 

apakah Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos 

yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana 

Pemeriksaan dan perubahannya. 

4. Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program Pemeriksaan dan 

Realisasi Program PemeriksaanMenyiapkan sarana Pemeriksaan. 

Untuk  kelancaran  dan  kelengkapan  dalam  menjalankan  Pemeriksaan,  

tim Pemeriksa Pajak harus menyiapkan sarana pemeriksaan yang 

diperlukan. 

 

2.1.1. Mengidentifikasi Masalah Wajib Pajak 

Mengidentifikasi masalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pemeriksa untuk mengidentifikasi / mencermati secara mendalam terhadap 

setiap pos-pos perkiraan yang setelah dilakukan analisis data baik analisis 

kuantitatif maupun kualitatif terdapat perbedaan-perbedaan, kecenderungan - 

kecenderungan , atau bahkan kesalahan yang memerlukan perhatian khusus di 

dalam pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Surat Edaran Direjen Pajak No. SE-

126/PJ/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit 

Plan) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban  Perpajakan , 

penyusunan KKP Identifikasi Masalah didasarkan pada data dan/atau informasi 

yang tersedia, antara lain: 

a. KKP Perbandingan Data Keuangan Wajib Pajak minimal 2 (dua) tahun 

terakhir atau sesuai dengan data yang tersedia, yaitu: 

1) dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan: 

a) Neraca Komparatif; dan 
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b) Laba Rugi Komersial Komparatif dan/atau SPT Tahunan 

PPh Badan Orang Pribadi Komparatif. 

2) dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan: 

a) Harta dan Kewajiban Komparatif; dan 

b) Peredaran Bruto Komparatif dan/atau SPT Tahunan Orang 

Pribadi Komparatif; 

b. informasi dari Profil Wajib Pajak yang telah disusun oleh Account 

Representative; 

c. LHP sebelumnya; dan/atau 

d. data lain yang relevan yang meliputi alat keterangan, analisis risiko, 

hasil analisis dan pengembangan IDLP, dan/atau informasi intern dan 

ekstern yang tersedia. 

Penyusunan KKP Identifikasi Masalah dilakukan dengan langkah-

langkah antara lain: 

a. melakukan analisis rasio data keuangan yang terkait dengan pos-

pos SPT; 

b. melakukan analisis trend dan benchmark dengan industri atau 

perusahaan sejenis; 

c. melakukan ekualisasi antara pos SPT PPh Badan/Orang Pribadi 

dengan   objek  pajak lainnya;  dan/atau

d. melakukan analisis keterkaitan antara alat keterangan, analisis 

risiko yang dibuat oleh Account Representative, hasil analisis dan 

pengembangan IDLP, dan informasi intern dan ekstern yang 

tersedia. 

e. KKP Identifikasi Masalah disusun dengan menggunakan format 

pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Surat Edaran SE-126/PJ/2010. 

 

2.1.2. Menentukan Buku - Buku dan Dokumen Yang Akan Dipinjam 

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, 

buku, catatan, dokumen yang merupakan hasil dari pencatatan atau 

pembukuan Wajib Pajak atau dari sumber lainnya, merupakan dasar 

dilakukannya pengujian dalam pemeriksaan. Surat Edaran Direktur Jenderal 
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Pajak nomor SE-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Program 

Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

mengatur minimal (standar minimal) dokumen yang harus dipinjam atau 

diperoleh oleh Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Dokumen diluar 

standar minimal dapat diminta oleh Pemeriksa sepanjang relevan dengan pos 

yang diperiksa berdasarkan professional judgement pemeriksa.  

Perolehan dokumen dapat dilakukan melalui surat permintaan 

peminjaman dokumen yang dalam lampirannya merinci seluruh dokumen 

(standar minimal dan tambahannya) yang akan dipinjam dari Wajib Pajak. 

Apabila dalam jangka waktu 2 minggu, Wajib Pajak hanya memenuhi sebagian 

atau tidak memenuhi seluruhnya peminjaman tersebut, maka Pemeriksa 

mengirimkan Surat Peringatan I, dan apabila setelah 3 minggu hal tersebut 

terjadi lagi, maka Pemeriksa mengrimkan Surat Peringatan II.  

Selain melalui surat peminjaman, perolehan buku, catatan, dan 

dokumen yang akan menjadi dasar pengujian dapat dilakukan secara 

langsung pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan di tempat 

kedudukan dan/atau kegiatan usaha Wajib Pajak. Atas dokumen-dokumen 

tersebut dibuatkan tanda bukti peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang 

formatnya diatur dalam Lampiran PMK 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Pajak. 

Aktivitas peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 

pengujian ditutup dengan pembuatan Berita Acara, yang berupa Berita Acara 

Pemenuhan/Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen. 

Berita Acara tersebut dibuat sebelum Pemeriksa menyampaikan 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 

 

2.1.3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pemeriksaan 

Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK 

No.184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan dijelaskan sarana 

pemeriksaan pajak berupa formulir-formulir yang harus dipersiapkan oleh 

pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak. Selain sarana pemeriksaan, 

juga perlu dipersiapkan prasarana pemeriksaan , misalnya: Surat Tugas 

dalam rangka Perjalanan Dinas, dana yang dibutuhkan dalam rangka 
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perjalanan dinas, kenderaan yang akan dipakai ke tempat Wajib Pajak. 

Adapun sarana pemeriksaan berupa formulir – formulir yang perlu 

dipersiapkan pada saat pemeriksa akan menadalah sebagai berikut: 

1. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak; 

2. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2); 

3. Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan (jika ada perubahan Tim 

Pemeriksa ); 

4. Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak 

(pemeriksaan lapangan); 

5. Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan kepada Wajib Pajak 

(pemeriksaan kantor); 

6. Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak; 

7. Formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan ; 

8. Formulir Berita Acara Penolakan Pemeriksaan ; 

9. Formulir Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran 

Pemeriksaan ; 

10. Formulir Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan ; 

11. Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan 

Kantor ; 

12. Panggilan Pertama / Panggilan Kedua Untuk Memberikan Keterangan 

(pemeriksaan Kantor); 

13. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen serta 

lampirannya adalah Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Wajib 

Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan 

14. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen; 

15. Format Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Dan/Atau Data Yang 

Diberikan; 

16. Surat Peringatan I / II dan Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Belum 

Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan ; 

17. Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan 

Dokumen ; 
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18. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, 

dan Dokumen 

19. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak ; 

20. Formulir Segel; 

21. Formulir Berita Acara Penyegelan; 

22. Berita Acara Tanda Segel Rusak atau Hilang; 

23. Formulir Berita Acara Pembukaan Segel; 

24. Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan; 

25. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 

26. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (dalam hal penghasilan kena pajak 

dihitung secara jabatan) dan Daftar Temuan Pemeriksa; 

27. Format Surat Pernyataan Penolakan Menerima SPHP; 

28. Format Berita Acara Penolakan Menerima SPHP; 

29. Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan; 

30. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian 

Tanggapan Hasil Pemeriksaan; 

31. Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas SPHP; 

32. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 

34. Risalah Pembahasan;Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality 

Assurance Pemeriksaan; 

35. Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality 

Assurance Pemeriksaan; 

36. Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan; 

37. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 

38. Ikhitisar Hasil Pembahasan Akhir; 

39. Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan; 

40. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan 

Akhir Hasil Pemeriksaan; 

41. Format Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat 

Pemberitahuan; 
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42. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian ; 

43. Pemberitahuan Penangguhan Pemeriksaan Yang Ditingkatkan Ke 

Pemeriksaan Bukti Permulaan; 

44. Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan; 

45. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Untuk Menguji 

Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 

46. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Untuk Menguji Kepatuhan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 

47. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Untuk Tujuan Lain; 

48. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Untuk Tujuan Lain; 

49. Surat Keputusan Penetapan Rugi Fiskal Berdasarkan Pemeriksaan 

Ulang: 

50. Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan 

Formulir-formulir tersebut digandakan dan digunakan sesuai dengan 

kebutuhannya, dan ada baiknya disiapkan dalam satu map tersendiri 

sehingga saat pemeriksaan di lokasi Wajib Pajak untuk beberapa Wajib 

Pajak formulir – formulir tersebut telah tersedia. Ada baiknya tim pemeriksa 

juga membawa buku yang berisi materi tentang 

Undang-Undang KUP , Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 

sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184 /PMK.03/2015 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 

tentang Standar Pemeriksaan, sehingga jika terjadi hal-hal khusus di 

lapangan , maka pemeriksa segera dapat melihat prosedur yang harus 

dilakukan menurut peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

2.1.4. Menyusun Program Pemeriksaan 

Pengertian Program Pemeriksaan Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor SE - 04/PJ/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Program 

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

adalah pernyataan pilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan 

Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dalam 

melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan. 
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Pengertian Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur 

pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta 

data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan 

metode tidak langsung. 

Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, 

pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak 

untuk menyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. Sedangkan Prosedur 

Pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, 

berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk 

dilakukan oleh Pemeriksa Pajak. 

Penyusunan Program pemeriksaan dilakukan setelah kegiatan 

mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak dan menyusun rencana 

Pemeriksaan (audit plan). Fungsi Program Pemeriksaan adalah sebagai : 

a. sarana bagi Supervisor untuk melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan 

bimbingan; 

b. petunjuk kerja bagi Tim Pemeriksa Pajak; 

c. sarana evaluasi penerapan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan 

suatu pos SPT dan/atau pos turunannya dengan metode, teknik, dan 

prosedur pemeriksaan yang telah direncanakan; dan 

d. referensi bagi penyusunan Program Pemeriksaan yang akan datang. 

Penyusunan Program Pemeriksaan dilakukan secara mandiri, objektif, 

profesional serta  memperhatikan Rencana Pemeriksaan yang telah 

ditelaah dan disetujui oleh Kepala UP2. Program Pemeriksaan yang 

harus disusun ada 2 (dua), yaitu Rencana Program Pemeriksaan dan 

Realisasi Program Pemeriksaan serta Program Pemeriksaan 

merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan. 

 

2.1.5. Rencana Program Pemeriksaan 

Rencana Program Pemeriksaan adalah program pemeriksaan yang 

disusun terhadap pos-pos yang akan diperiksa dalam Rencana Pemeriksaan 

yang telah dibuat oleh pemeriksa. Sesuai dengan SE -04/PJ/2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan 
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Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dijelaskan bahwa Rencana Program 

Pemeriksaan dibuat oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim.  

Rencana Program Pemeriksaan dapat disampaikan kepada Kepala 

UP2 bersamaan dengan Usulan Rencana Pemeriksaan. Rencana Program 

Pemeriksaan harus ditandatangani oleh Kepala UP2 sebelum penyampaian 

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atau pengiriman Surat Panggilan Dalam 

Rangka Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 

Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa 

penambahan Pos-pos SPT/pos - pos turunannya maka harus dibuat Perubahan 

Rencana Program Pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Rencana Program Pemeriksaan. Perubahan Rencana 

Program Pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Kepala UP2 bersamaan 

dengan Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan dan selanjutnya 

ditandatangani oleh Kepala UP2 paling lama 1 (satu) hari kerja setelah 

persetujuan Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan. 

 

2.1.6. Isi dari Rencana Program Pemeriksaan 

Rencana Program Pemeriksaan berisi : 

a. Pos-pos SPT/pos-pos turunannya yang akan diperiksa menurut KKP 

Rencana Pemeriksaan; 

b. Uraian Rencana Program Pemeriksaan masing-masing pos SPT/pos 

turunannya antara lain memuat : 

1) tujuan pemeriksaan suatu pos SPT/pos turunannya; 

2) metode pemeriksaan yang akan digunakan; 

3) teknik-teknik pemeriksaan yang dipilih; 

4) prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan; 

5) buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak yang akan dipinjam. 
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METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN 

 

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran No.65/PJ/2013 

tentang Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk menguji Kepatuhan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang bertujuan membantu pemeriksa dalam 

menguji kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemeriksaan. Metode Teknik ini juga 

dapat dipakai dalam pemeriksaan pajak daerah. Berikut ini merupakan ringkasan 

dari Surat Edaran tersebut, daan di sesuaikan dengan pemeriksaan pajak 

daerah. 

 

3.1. Pengertian 

1. Program Pemeriksaan adalah pernyataan pilihan Metode Pemeriksaan, 

Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan 

oleh Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan 

Rencana Pemeriksaan. 

2. Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang 

dilakukan terhadap buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan 

keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak 

langsung 

3. Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan 

melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung 

terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. 

4. Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan 

melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos SPTPD termasuk 

lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu 

pendekatan penghitungan tertentu. 

5. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov / 

Pemda Kabupaten/Kota atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, 

yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan 

Pemeriksaan. 

6. Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, 

dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk 

menyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. 
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7. Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu teknik 

pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk 

perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak. 

8. Pos-pos SPTPD adalah pos-pos di dalampos-pos di dalam SPTPD. 

 

3.2. Metode Pemeriksaan 

1. Metode Langsung maupun Metode Tidak Langsung digunakan untuk 

mendapatkan temuan pemeriksaan. 

2. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang 

cukup dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

a. Metode Langsung 

merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji 

kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap 

buku, catatan, dan dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa. 

 

b. Metode Tidak Langsung 

merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji 

kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui 

suatu pendekatan penghitungan tertentu. 

 Digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan. 

 Pemeriksa Pajak harus memiliki bukti bahwa Metode Langsung tidak 

dapat digunakan. 

 Dapat digunakan untuk mendukung penggunaan Metode Langsung 

atau untuk melakukan identifikasi masalah. 

 Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan 

Metode Tidak Langsung dalam melakukan pemeriksaan. 

 Metode Tidak Langsung yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak terdiri 

atas pendekatan: 

1) Transaksi Tunai dan Bank; 

2) Sumber dan Penggunaan Dana; 

3) Penghitungan Rasio; 

4) Satuan dan/atau Volume; 

5) Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth) 

6) Penghitungan Biaya Hidup. 
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 Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan 

Metode Tidak Langsung dalam melakukan pemeriksaan. 

 

3.3. Pendekatan Metode Tidak Langsung Dalam Pemeriksaan Pajak 

Metode Tidak Langsung merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur 

pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara 

tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Metode ini untuk 

mengetahui mengetahui jumlah penghasilan dari usaha Wajib Pajak. 

Jenis – jenis Pajak Daerah terdiri dari: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Parkir; 

g. Pajak Air Tanah; 

h. Pajak Sarang Burung Walet; 

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan 

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

Terhadap jenis-jenis pajak ini dapat dibagi menjadi: 

a.   Pajak yang berasal dari usaha Wajib Pajak yaitu penghasilan yang berasal 

dari usaha Hotel, usaha Restoran, usaha Hiburan, usaha parkir, usaha 

Reklame dan usaha Sarang Burung Walet. 

b. Pajak yang bukan berasal dari usaha Wajib Pajak berupa: Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Metode Tidak Langsung ini digunakan untuk mengetahui jumlah penghasilan 

sebenarnya dari usaha Wajib Pajak.misalnya: 

1. Apabila Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan hanya mendapatkan bukti berupa catatan kas dan bank 

namun tidak lengkap dan tidak dapat diandalkan, maka pendekatan 

yang digunakan yaitu penghitungan biaya hidup. Pemeriksa Pajak 

harus mendapatkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung 



DJPK | MODUL PEMERIKSAAN 26 

 

penghitungan biaya hidup tersebut, dimana bukti kompeten yang cukup 

dapat diperoleh dengan menggunakan Teknik Pemeriksaan wawancara. 

2. Apabila Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dengan 

menggunakan pendekatan transaksi tunai dan bank, maka Pemeriksa 

Pajak harus memperoleh bukti kompeten yang cukup berupa rekening 

bank dan/atau buku kas, baik yang diperoleh dari Wajib Pajak maupun 

dari pihak bank. Bukti tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan 

Teknik Pemeriksaan permintaan keterangan dan/atu bukti. 

Uraian dari masing-masing pendekatan akan dijelaskan di bawah ini: 

a. Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank 

Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank digunakan untuk menguji 

penghasilan bruto dalam kondisi apabila Wajib Pajak dalam 

melakukan transaksi kegiatan usaha menggunakan kas dan bank 

dan mencatat transaksi yang melibatkan kas dan bank tersebut 

secara lengkap dan dapat diandalkan tetapi tidak mempunyai 

pencatatan mutasi penambahan atau pengurangan harta dan 

utang. 

Dalam pencatatan Wajib Pajak semua penghasilan dicatat di sisi 

debit dan pengeluaran dicatat di sisi kredit, termasuk penghasilan-

penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengeluaran-

pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Apabila jumlah sisi kredit melebihi jumlah sisi debit, selisihnya 

merupakan penghasilan bruto Wajib Pajak yang perlu dipastikan 

apakah telah dilaporkan atau tidak. Namun apabila jumlah sisi 

debit melebihi jumlah sisi kredit, diperlukan penelitian yang lebih 

mendalam karena ada kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan 

seluruh pengeluarannya. 

Untuk dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak harus 

diperhitungkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak 

dan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan. 

Sumber dana misalnya: 

a. penurunan dalam pos-pos harta (penjualan); 

b. kenaikan dalam pos-pos utang; dan/atau 
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c. penghasilan yang menjadi objek maupun bukan objek. 

 

Pengeluaran dana misalnya: 

a. kenaikan dalam pos-pos harta; 

b. penurunan dalam pos-pos utang; dan/atau 

c. pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Secara 

umum pendekatan ini diformulasikan sebagai berikut: 

Saldo awal kas + Sumber dana   = Saldo akhir kas + Penggunaan dana 

   

  atau 

  

Sumber dana 

=  Penggunaan dana(dalam hal data mengenai saldo awal kas 

dan/atau 

 

saldo akhir kas tidak ada dan/atau tidak diyakini 

kebenarannya) 

  

Sumber dana =  Saldo akhir kas + Penggunaan dana - Saldo awal kas 

  

Penghasilan bruto =Sumber dana + Penambahan harta - Penambahan Utang 

   

  atau 

  

Penghasilan bruto 

=Hasil  penghitungan  mutasi  kas  dan  bank  +  penambahan  

harta 

 

dan/atau pengurangan utang yang belum dicatat di buku kas 

dan bank 

   

   

 

3. Pendekatan Penghitungan Rasio Pendekatan Rasio digunakan 

dalam kondisi: 

 

a. apabila Wajib Pajak tidak mempunyai catatan kas dan bank 

yang lengkap dan dapat diandalkan, namun Wajib Pajak adalah 
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Wajib Pajak Badan yang mempunyai data rupiah (nominal) 

sebagai pembanding yang dapat diandalkan. 

 

b. apabila Wajib Pajak tidak mempunyai catatan kas dan bank 

yang lengkap dan dapat diandalkan, dan Wajib Pajak bukan 

Wajib Pajak Badan namun memiliki kegiatan usaha dan 

mempunyai data rupiah (nominal) sebagai pembanding yang 

dapat diandalkan. 

Pendekatan ini merupakan cara untuk menguji dan menghitung 

kembali peredaran usaha, harga pokok penjualan, laba kotor, 

laba bersih, ataupun penghasilan bruto secara keseluruhan, 

dengan cara mengalihkan basis data dengan persentase atau 

rasio-rasio pembanding. 

 

Basis  data  adalah  data  awal  yang  dimiliki  oleh  Pemeriksa  Pajak  

baik  yang 

berasal dari internal Wajib Pajak pada tahun pajak yang sedang 

diperiksa atau tahun pajak yang lain, maupun yang berasal dari pihak 

eksternal, misalnya: 

a. peraturan perpajakan yang mengatur mengenai benchmarking; 

b. publikasi komersial; 

c. hasil pemeriksaan. 

Formula yang dapat digunakan dalam pendekatan ini misalnya: 

 

A Formula Dasar                 

                 

1 Pos yang dihitung  basis data x persentase atau rasio pembanding 

                

 Pos yang dihitung dapat berupa peredaran usaha, HPP, laba kotor, atau laba neto 

                  

    Basis data pada    Setahun 

2 Proyeksi data setahun 

                

 periode x 

    yang diidentifikasi  

Periode 

YangTeridentifikasi 
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B Formula Rasio                 

               

1 Rasio Margin Laba Kotor     Laba Kotor  Laba Kotor 

 

(Gross Profit Margin/GPM) 

             

         atau 

      Penjualan Bersih    HPP 

             

 

 

   

2 Rasio Margin Laba Bersih    Laba Bersih         

 

(Net Profit Margin/NPM) 

                

      Penjualan         

        Bersih         

             

3 Perputaran  Persediaan Rata-        HPP 

 

Rata (Inventory Turnover/ITO) 

         

     (Persediaan Awal + Persediaan Akhir) / 

           2        

         

4 Perputaran Piutang Rata-Rata      Penjualan Bersih 

 

(Account Receivable 

        

    (Piutang  Dagang  Awal  +  Piutang  Dagang 

 Turnover/ART)    Akhir)/2         

          

5 Rasio Pengembalian atas      Laba Bersih 

 

Aktiva 

         

        Total Aktiva 

 (Return on Aseset/RoA)                 

          

6 Rasio Pengembalian atas      Laba Bersih 

 

Modal (Return on Equity/RoE) 

       

      Modal Sendiri 
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Dalam menggunakan rasio tertentu harus diperhatikan ketersediaan data 

sebagai berikut: 

No Penjual Harga Biaya Persedia Piutan Aktiv Mod Rasio yang digunakan 

 an Pokok Usaha an g a al  

         

1. Tidak Ada Ada     Penjualan = HPP x (1 + GPM) 

         

2. Tidak Ada Tidak     Penjualan = HPP x ( 1 + GPM) 

         

3. Tidak Tidak Ada Ada 

   HPP = Rata-rata persediaan x 

ITO    

        

Penjualan = HPP X ( 1 + 

GPM) 

 

 

         

4. Tidak Tidak Tidak Ada    

HPP = Rata-rata persediaan x 

ITO 

        

Penjualan = HPP X ( 1 + 

GPM) 

         

5. Tidak Tidak Ada 

 

Ada 

  Penjualan = Rata-rata piutang 

x ART    

         

6. Tidak Tidak Tidak  Ada   

Penjualan = Rata-rata piutang 

x ART 

         

7. Tidak Tidak Tidak 

  

Ada 

 Laba Bersih = Total Aktiva x 

RoA    

         

8. Tidak Tidak Tidak    Ada Laba Bersih = Modal x RoE 

         

Penjelasan : 
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Ada = Pembukuan, catatan, dan dokumen lengkap dan dapat diyakini  

kebenarannya. 

 

Tidak = Pembukuan, catatan dan dokumen tidak ada, tidak lengkap, 

atau tidak dapat diyakini kebenarannya 

 

Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis rasio pembanding, maka 

pemilihan jenis rasio pembanding harus memperhatikan karakteristik 

usaha Wajib Pajak dengan melihat pemicu (trigger) terjadinya 

penghasilan, misalnya : 

a. Usaha pabrikasi : net margin to asset 

 

b. usaha perdagangan :   net margin to sales 

 

Sebagai contoh apabila Wajib Pajak yang diperiksa adalah 

perusahaan 

pabrikasi, sementara data pembanding yang dimiliki adalah berupa net 

margin to asset dan net margin to sales, maka mengingat usaha WP 

bergerak di bidang pabrikasi maka dalam hal ini akan lebih tepat 

digunakan net margin to asset. 

Dalam melakukan perbandingan (internal atau eksternal), 

Pemeriksa Pajak harus mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesepadanan, misalnya: 

a. karakteristik barang dan jasa yang dijual; 

b. luas dan besarnya kegiatan usaha (skala usaha); 

c. letak geografis usaha; 

d. kondisi ekonomi; dan/atau 

e. strategi  bisnis  yang  meliputi  umur  perusahaan  dan  aktivitas  

perluasan/ekspansi 

 

4. Pendekatan Satuan dan/atau Volume 

Pendekatan Satuan dan/atau Volume digunakan dalam kondisi: 

a. apabila Wajib Pajak tidak mempunyai catatan kas dan bank yang 

lengkap dan dapat diandalkan namun Wajib Pajak adalah Wajib 
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Pajak Badan yang tidak mempunyai data rupiah (nominal) sebagai 

pembanding yang dapat diandalkan. 

b. apabila Wajib Pajak tidak mempunyai catatan kas dan bank yang 

lengkap dan dapat diandalkan dan Wajib Pajak bukan Wajib Pajak 

Badan namun memiliki kegiatan usaha tetapi tidak mempunyai 

data rupiah (nominal) sebagai pembanding yang dapat diandalkan. 

Pendekatan Satuan dan/atau Volume adalah cara untuk menentukan 

atau menghitung kembali jumlah penghasilaan bruto Wajib Pajak dengan 

menerapkan harga atau jumlah laba terhadap jumlah satuan dan/volume 

usaha yang direalisasi oleh Wajib Pajak. 

Satuan adalah segala sesuatu atau variabel dalam kuantum yang 

memberikan petunjuk Besarnya volume usaha.Pengertian satuan atau 

unit tidak hanya mengacu pada jumlah barang yamg diproduksi atau 

terjual saja tetapi segala variabel (dalam kuantum) yang memberi 

petunjuk besarnya volume usaha 

Pendekatan ini digunakan untuk menguji dan menghitung kembali Pos-

pos SPTPD yang terkait dengan penghitungan kuantitas, dan sangat 

tepat digunakan apabila jenis barang dan/atau jasa yang dikelola Wajib 

Pajak terbatas dan harga relatif stabil sepanjang tahun atau 

terstandardisasi/ditetapkan pada suatu harga tertentu. 

Data atau informasi mengenai jumlah dan harga satuan dapat diperoleh 

baik dari pembukuan, catatan, dan dokumen yang ada pada Wajib Pajak 

maupun dari pihak lainnya. 

5. Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth) 

 

Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih digunakan bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang tidak mempunyai catatan kas dan bank yang 

lengkap dan dapat diandalkan, namun terdapat data mengenai harta dan 

kewajiban/utang Wajib Pajak. 

 

Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih dilakukan dengan

 menghitung 
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selisih kekayaan bersih Wajib Pajak awal dan akhir tahun. Kekayaan 

bersih adalah selisih antara harta dan kewajiban/utang yang dimiliki oleh 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat digunakan 

untuk konsumsi (biaya hidup) dan/atau untuk menambah kekayaan, 

sehingga penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung dengan 

menjumlahkan pertambahan kekayaan bersih dengan biaya hidup. 

 

Penghitungan penghasilan bruto dengan pendekatan Pertambahan 

Kekayaan Bersih dilakukan dengan menggunakan formula sebagai 

berikut: 

Kekayaan Bersih akhir tahun  +/+  

    

Kekayaan Bersih awal tahun  -/-  

    

Kenaikan (pengurangan) kekayaan bersih    

    

  +/-  

    

Biaya Hidup  +/+  

    

Penghasilan bukan objek/PPh Final  -/-  

    

Penghasilan bruto    

    

  xxx  

    

 

 

6. Pendekatan Penghitungan Biaya Hidup 

Biaya hidup adalah seluruh pengeluaran Wajib Pajak tidak termasuk 

pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan. 
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Pendekatan Biaya Hidup digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang tidak mempunyai catatan kas dan bank yang lengkap dan dapat 

diandalkan. Pendekatan Penghitungan Biaya Hidup merupakan suatu 

cara untuk menguji kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan 

Wajib Pajak, yang dilakukan dengan membandingkan antara 

penghasilan yang dilaporkan Wajib Pajak dengan biaya hidup Wajib 

Pajak beserta tanggungannya. 

 

Penerapan pendekatan ini dilakukan dengan asumsi bahwa penghasilan 

bruto Wajib Pajak minimal adalah sama dengan pengeluaran biaya 

hidupnya. Penghasilan bruto tersebut merupakan titik impas (break even 

point) bagi Wajib Pajak untuk dapat tetap mempertahankan hidupnya 

tanpa adanya penambahan harta kekayaannya. 

 

Dalam penerapan pendekatan ini, jumlah tanggungan Wajib Pajak serta 

pola dan gaya hidup dan keadaan tempat tinggal Wajib Pajak perlu 

diperhatikan untuk mendapatkan jumlah biaya hidup yang wajar. 

 

Pengeluaran biaya hidup, dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 

konsumsi rumah tangga; 

1. transportasi; 

2. pendidikan; 

3. kesehatan; 

4. rekreasi; 

5. gaya hidup (lifestyle); 

6. sumbangan; 

7. olahraga; 

8. pemeliharaan harta; 

9. pengeluaran berkaitan dengan perolehan penghasilan; 

10. Pajak Penghasilan; 

11. pajak lainnya; 

12. pengeluaran lainnya. 
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3.4. Teknik Pemeriksaan Dan Prosedur Pemeriksaan 

1. Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal 

Pemerintah Daerah Informasi internal Pemerintah Daerah adalah 

informasi yang berasal dari dalam Pemda, sedangkan informasi 

eksternal Pemda adalah informasi yang berasal dari luar Pemda. 

Informasi yang diperoleh dari berbagai pihak sangat bermanfaat dalam 

pemeriksaan. 

Informasi internal Pemda dapat berasal dari: 

a. alat keterangan; 

b. profil Wajib Pajak; 

c. hasil pemeriksaan sebelumnya; 

d. keputusan keberatan; 

e. putusan banding; 

f. hasil analisis Informasi Data Laporan dan Pengaduan (IDLP); 

g. data sistem informasi yang ada ; 

h. dan sebagainya. 

 

Informasi eksternal Pemda dapat berasal dari: 

a. data internet; 

b. media massa; 

c. instansi/lembaga/organisasi/asosiasi/dan pihak lainnya; 

d. hasil exchange of information (Eol) dengan negara mitra P3B; 

e. dan sebagainya. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. pengumpulan informasi; 

b. pengidentifikasian, dan 

c. pengolahan data, informasi, dokumen, dan/atau pihak yang 

berhubungan dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa. 

2. Pengujian Keabsahan Dokumen 

Pengujian keabsahan dokumen adalah pengujian yang dilakukan untuk 

meyakini keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan dalam 

pemeriksaan. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 
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a. teliti keabsahan dokumen, misalnya pembubuhan tanda tangan 

pihak yang berwenang, cap/stempel, dan tanggal dokumen; 

b. lakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait; 

c. minta surat pernyataan Wajib Pajak; 

d. dan sebagainya. 

 

3. Evaluasi 

Evaluasi adalah proses penilaian atas dokumen, kegiatan, sistem, dan 

sejenisnya berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi dapat dilakukan dalam 

2 (dua) tahap, yaitu sebelum (pre test) dan sesudah (post test) proses 

pemeriksaan. Evaluasi yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan 

berguna untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan dan sebagai cara untuk mengukur 

keefektifan rencana pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. 

 

Sedangkan evaluasi yang dilakukan setelah proses pemeriksaan 

berguna untuk mengetahui kualitas pemeriksaan dibandingkan dengan 

prosedur formal yang diatur dalam ketentuan perpajakan. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. pahami gambaran umum dan kegiatan usaha Wajib Pajak, akta-

akta Wajib Pajak, bagan organisasi, bagan kepemilikan, proses 

produksi, hasil Rapat, Umum Pemegang Saham (RUPS), surat-

surat keputusan, supplier utama, konsumen utama, dan 

sebagainya; 

b. pelajari dan cek kelengkapan SPTPD termasuk lampiran-lampiran 

dan dokumen-dokumen Wajib Pajak lainnya; 

c. lakukan penilaian atas sistem pengendalian internal Wajib Pajak; 

d. identifikasi jenis-jenis pajak daerah yang menjadi kewajiban Wajib 

Pajak berdasarkan master file saat terdaftar 

e. buat checklist prosedur formal tata cara pemeriksaan; 

f. pelajari hasil pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya; 

g. lakukan penilaian kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan informasi-

informasi yang tersedia; 

h. bandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana pemeriksaan; 
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i. bandingkan checklist prosedur formal tata cara pemeriksaan 

dengan pelaksanaan pemeriksaan; 

j. dan sebagainya. 

4. Analisis Angka-Angka 

Analisis angka-angka adalah penelaahan dan penguraian atas angka-

angka dan bagian-bagiannya serta hubungannya dengan angka pada 

pos lain untuk mengetahui kewajaran jumlah suatu pos. Analisis angka-

angka dilakukan dengan menelaah keterkaitan angka yang terdapat 

pada suatu pos dengan angka dalam pos lainnya yang berhubungan. 

 

Misalnya kenaikan beban penyusutan mesin dengan penambahan 

jumlah atau nilai aktiva mesin, hubungan biaya pemasaran dengan 

jumlah penjualan, hubungan biaya pengangkutan dengan penjualan, 

hubungan biaya bunga dengan pinjaman, dan sebagainya. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. cek penghitungan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian dalam SPT; 

 

b. bandingkan dan lakukan analisis atas angka-angka dalam SPT 

Wajib Pajak dengan neraca, laporan laba rugi, dan laporan atau 

dokumen lainnya; 

c. bandingkan dan lakukan analisis atas laporan keuangan Wajib 

Pajak tahun pajak yang diperiksa dengan tahun-tahun 

sebelumnya; 

d. lakukan analisis rasio dengan menggunakan informasi baik yang 

berasal dari internal atau eksternal Wajib Pajak; 

e. dan sebagainya. 

 

5. Penelusuran Angka-Angka (Tracing) 

Penelusuran angka-angka adalah penelaahan secara mundur (tracing) 

untuk mentrasir angka-angka dalam suatu pos sesuai dengan rekam 

jejak pemeriksaan (audit trail). 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 
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a. identifikasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos yang 

diperiksa; 

b. klasifikasi jenis transaksi yang telah diidentifikasi sesuai dengan 

jenis objek 

pajaknya; 

c. identifikasi dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan 

pos atau transaksi yang sedang diperiksa sesuai dengan rekam 

jejak pemeriksaan (audit trail). 

d. lakukan penelaahan mundur atas pos yang diperiksa sampai 

dengan tanggal neraca; 

e. lakukan penelusuran saldo pada neraca dan laporan laba rugi 

dengan saldo pada buku besar, buku besar tambahan, jurnal 

umum, dan/atau dokumen-dokumen Wajib Pajak terkait lainnya 

(seperti laporan penerimaan barang, permintaan bahan baku 

langsung/inventory requisition, daftar upah buruh, daftar aktiva 

tetap, daftar gaji pegawai); 

f. dan sebagainya. 

 

 

6. Penelusuran Bukti 

Penelusuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung suatu 

transaksi yang telah dicatat atau yang seharusnya dicatat (vouching). 

 

Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah 

dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup atau apakah bukti 

kompeten yang cukup tersebut telah dicatat dan dilaporkan (vouching) 

oleh Wajib Pajak. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. identifikasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos yang 

diperiksa; 

b. kumpulan bukti-bukti yang mendukung transaksi; 

c. cocokkan isi bukti dengan transaksi; 

d. teliti validitas dan relevansi bukti; 

e. pastikan apakah bukti transaksi telah dicatat dan dilaporkan; 
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f. dan sebagainya. 

 

7. Pengujian Keterkaitan 

Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini 

suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang 

terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Hasil pengujian 

keterkaitan tidak serta-merta merupakan koreksi atas pos yang 

diperiksa, misalnya: 

 

a. apabila terdapat selisih dari hasil penghitungan dengan pengujian 

keterkaitan atas penghasilan bruto, tidak serta merta dapat 

disimpulkan sebagai penjualan/peredaran usaha. Sehingga perlu 

dipastikan berdasarkan bukti yang diperoleh apakah selisih 

tersebut merupakan penjualan/peredaran usaha, penghasilan 

bruto luar usaha, atau tambahan 

kemampuan ekonomis lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 

4 UU PPh. 

b. apabila terdapat selisih dari pengujian keterkaitan atas penyerahan 

kena pajak, tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai 

penyerahan kena pajak. Sehingga perlu dipastikan berdasarkan 

bukti yang diperoleh apakah selisih tersebut merupakan 

penyerahan kena pajak atau tidak kena pajak. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. dapatkan buku persediaan, buku kas/bank, buku piutang, buku 

utang; 

b. periksa kebenaran saldo-saldo persediaan, kas/bank, piutang, 

utang; 

c. periksa kebenaran mutasi persediaan, kas/bank, piutang, utang; 

d. lakukan uji keterkaitan dengan menggunakan formula; 

e. dan sebagainya. 

 

Pos-pos yang saling terkait dalam rangka pengujian keterkaitan antara lain: 

a. Penghasilan bruto (tunai) ><    Penerimaan  kas/bank,  uang  muka 

   penjualan 

b. Penghasilan bruto (akrual) >< Pelunasan piutang usaha 
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c. Pembelian >< Pelunasan utang usaha 

d. Barang masuk/keluar >< Mutasi persediaan 

 

Pengujian atas penghasilan bruto dapat meliputi: 

a. Penjualan/Peredaran Usaha; dan/atau 

b. Penghasilan Bruto dari Luar Usaha 

 

Pengujian Keterkaitan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: 

a. Pengujian Arus Barang 

Pengujian arus barang dilakukan untuk meyakini kebenaran unit 

barang yang keluar dari gudang/digunakan/dijual ataupun yang 

masuk ke gudang, baik berupa bahan baku, bahan pembantu, 

barang dalam proses, maupun barang jadi. Pemeriksa Pajak harus 

memastikan bahwa unit tersebut telah memperhitungkan 

pemakaian sendiri, barang rusak (spoiled goods), sampel, 

pemberian cuma-cuma, retur pembelian, barang dalam pengiriman 

(FOB Destination)/perjalanan (in transit). Formula (disesuaikan 

dengan jenis persediaan): 

 

Saldo Awal Persediaan (Unit) +/+  

    

Pembelian (Unit) +/+  

    

Saldo Akhir Persediaan (Unit) -/-  

    

    

Persediaan keluar/digunakan/dijual/HPP (unit)  xxx  

    

 

Nilai unit ini dapat digunakan untuk menyakini atau menghitung 

nilai dari harga pokok barang atau penjualan apabila harga barang 

tersebut bernilai sama setiap unitnya, yang dilakukan dengan cara 

mengalikan unit dengan harga barang. 
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b. Pengujian Arus Uang 

 

Pengujian arus uang meliputi transaksi kas, bank, dan setara kas 

lainnya. Pengujian ini dilakukan untuk menguji aliran uang suatu 

transaksi dan/atau mendapatkan jumlah penerimaan uang dalam 

suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran 

penghasilan bruto yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan kas 

(cash basis). Formula: 

 

Saldo AKhir Kas/Bank +/+  

   

Pengeluaran Kas/Bank +/+  

   

Saldo Awal Kas/Bank -/-  

   

Penyesuaiannonpenghasilan(Bukan +/-  

Penghasilan dikenakan pajak daerah )   

   

   

Penerimaan Kas/Bank xxx  

   

 

Pengujian arus uang selain menggunakan formula tersebut dapat 

juga dilakukan dengan melakukan penghitungan atas sisi 

penerimaan saja. Penerimaan kas/bank yang diperoleh dari 

formula di atas harus mengeluarkan penerimaan-penerimaan yang 

tidak ada kaitannya dengan penghasilan, seperti transfer antar 

bank, penerimaan pinjaman, Pajak Daerah dipungut sendiri, dan 

sebagainya; yang dikelompokkan dalam penyesuaian non 

penghasilan, serta harus memperhitungkan uang muka 

penjualan/pelanggan jika ada. 

 

Khusus untuk penghitungan Pajak Daerah dipungut sendiri yang 

harus dikeluarkan dari penghitungan penerimaan kas/bank perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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Nilai Pajak Daerah dipungut sendiri yang dikurangkan dapat 

diperoleh dari: 

a) nilai yang dilaporkan pada SPTPD; 

b) penelusuran jurnal setiap transaksi Pajak daerah; 

atau 

c) mutasi hutang Pajak daerah pada buku besar. 

 

c. Pengujian Arus Piutang 

Pengujian arus piutang dilakukan utnuk mendapatkan jumlah 

pelunasan piutang usaha dalam suatu kurun waktu dalam rangka 

mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang 

dilaporkan Wajib Pajak secara akrual (accrual basis). 

Pengujian arus piutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: 

1) hanya menggunakan mutasi kredit akun piutang usaha untuk 

mendapatkan penjualan secara akrual (non tunai). Jika ingin 

mendapatkan penjualan secara total tunai dan non tunai, 

maka harus ditambahkan dengan hasil penghitungan 

penjualan tunai; atau 

2) menggabungkan hasil pengujian arus uang dan utang-

piutang sekaligus, untuk mendapatkan penghasilan bruto 

baik dari tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan dengan 

cara menggunakan penerimaan uang/tunai dan non tunai 

(seperti offset utang-piutang, bukti potong, bukti pungut) 

sebagai unsur pelunasan piutang usaha, dan juga 

memperhatikan saldo-saldo uang muka pelanggan ataupun 

pendapatan ditangguhkan. 

Penyesuaian-penyesuaian yang harus juga diperhitungkan terkait 

dengan pengujian arus piutang antara lain: 

1) ditambah penghapusan piutang; 

2) dikurangi retur penjualan; 

3) dikurangi Pajak Daerah dipungut sendiri yang ada dalam 

penerimaan kas/bank; 

4) saldo-saldo uang muka penjualan; 

5) saldo-saldo pendapatan yang ditangguhkan; dan 
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6) penyesuaian lain yang tidak ada hubungan dengan 

penerimaan dan penghasilan. 

Formula: 

Pelunasan/Penerimaan melalui Kas/Bank +/+  

   

Pelunasan Non Kas/Bank +/+  

   

Saldo Akhir Piutang Usaha +/+  

   

Saldo Awal Piutang Usaha -/-  

   

Penyesuaian +/-  

   

   

Peredaran Usaha (penambahan Piutang) xxx  

   

 

d. Pengujian Arus Utang 

Pengujian arus utang tergantung kepada pos yang akan diyakini 

kebenarannya. Untuk meyakini pembelian barang secara kredit 

dilakukan pengujian arus utang usaha. Sedangkan untuk meyakini 

penerimaan pinjaman dilakukan pengujian arus utang 

bank/afiliasi/pemegang saham. Demikian pula untuk meyakini 

uang muka penjualan dan sebagainya. 

 

Formula : 

Saldo Akhir Utang Usaha +/+  

    

Pembelian Tunai +/+  

    

Pelunasan Utang Usaha +/+  

    

Saldo Awal Utang Usaha -/-  
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Penyesuaian +/-  

    

Pembelian (penambahan utang usaha)    

    

  xxx  

    

 

Penggunaan formula ini disesuaikan dengan pos yang akan diuji 

dan tetap harus memperhatikan transaksi-transaksi yang tidak 

terkait dengan pembelian yang ada dalam mutasi utang usaha, 

seperti salah posting atau transaksi utang karena biaya. 

 

8. Permintaan Keterangan atau Bukti 

Permintaan Keterangan atau Bukti adalah kegiatan untuk meminta 

keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan 

dengan Wajib Pajak secara tertulis. 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan diperlukan keterangan atau 

bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor 

administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya. Pemeriksa Pajak melalui 

Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan 

dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang 

dilakukan. 

Hasil permintaan keterangan atau bukti dapat berupa : 

a. surat jawaban permintaan keterangan atau bukti; 

b. berita acara pemberian keterangan atau bukti; dan/atau 

c. surat pernyataan/keterangan. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. tentukan keterangan atau bukti yang dibutuhkan; 

b. tentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan atau bukti; 

c. buat surat permintaan keterangan atau bukti dan/atau surat 

panggilan pemberian keterangan atau bukti; 

d. buat daftar pertanyaan; 
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e. tuangkan hasil pemberian keterangan atau bukti dalam berita 

acara; 

f. dan sebagainya. 

 

9. Konfirmasi 

Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas 

kebenaran dan kelengkapan data dan/atau informasi yang telah dimiliki 

kepada pihak lain yang terkait suatu transaksi yang dilakukan Wajib 

Pajak. 

Konfirmasi yang digunakan dalam pemeriksaan dilakukan dengan 

meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, 

baik ada ataupun tidak ada. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan 

mencantumkan maupun mengosongkan data dan/atau informasi yang 

dikonfirmasi. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. tentukan data dan/atau informasi yang akan dikonfirmasi; 

b. tentukan pihak-pihak yang akan dimintai konfirmasi; 

c. buat surat konfirmasi dengan mencantumkan data dan/atau 

informasi yang akan ditanyakan dan minta pihak ketiga untuk 

menjawab; atau kosongkan data dan/atau informasi yang akan 

ditanyakan (blank form) dan minta pihak ketiga untuk mengisi 

jumlah tersebut; 

d. lakukan exchange of information (EoI) untuk data dan/atau 

informasi yang berkaitan dengan pihak lain di luar negeri; 

e. dan sebagainya. 

 

10. Inspeksi 

Inspeksi adalah kegiatan peninjauan secara langsung ke tempat 

kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal 

Wajib Pajak, dan/atau tempat lainnya. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keyakinan dan informasi 

yang lebih lengkap atas data keuangan dan/atau non keuangan seperti 

proses bisnis atau proses produksi Wajib Pajak yang valid dan relevan 

sesuai kondisi terkini yang dilakukan dengan cara meninjau langsung ke 
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kantor, tempat usaha, tempat produksi, pusat pengolahan data, atau 

tempat lain dimana suatu data dan/atau informasi tersebut berada. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. tentukan data dan/atau informasi yang akan diyakini; 

b. tentukan tempat dimana data dan/atau informasi tersebut berada; 

c. tentukan waktu pelaksanaan inspeksi; 

d. dan sebagainya. 

 

11. Pengujian Kebenaran Fisik 

Pengujian kebenaran fisik adalah pengujian yang dilakukan untuk 

meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan 

Wajib Pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. tentukan aktiva yang akan dilakukan pengujian kebenaran fisik; 

b. buat checklist aktiva; 

c. tentukan lokasi aktiva yang akan diuji fisik; 

d. cek keberadaan dan kuantitas aktiva yang ada dalam checklist dan 

tuangkan dalam berita acara penghitungan fisik; 

e. dokumentasikan dalam bentuk foto dan dengan seizin Wajib Pajak 

dalam hal diperlukan; 

f. dan sebagainya. 

 

12. Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis 

Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang 

dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang 

diperiksa. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. pelajari kebijakan akuntansi Wajib Pajak; 

b. teliti dokumen pendukung penghitungan; 

c. teliti metode penghitungan yang digunakan oleh Wajib Pajak; 

d. uji kebenaran penghitungannya; 

e. dan sebagainya. 
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13. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan untuk 

memperoleh keterangan yang lebih lengkap mengenai hal-hal terkait 

dengan pos-pos yang diperiksa dan/atau untuk mengumpulkan data 

dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam pemeriksaan baik dengan 

Wajib Pajak maupun dengan pihak lain. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh : 

a. tentukan keterangan, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan; 

b. tentukan pihak-pihak yang dapat menyediakan; 

c. buat daftar pertanyaan sebelum dilakukan wawancara; 

d. tentukan jadwal, waktu dan tempat; 

e. dokumentasikan hasil wawancara dalam bentuk berita acara apabila 

dipandang perlu; 

f. dan sebagainya. 

 

14. Uji Petik (Sampling) 

Uji petik (sampling) menurut ketentuan ini adalah suatu Teknik 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti atau 

transaksi, yang dipilih berdasarkan metode statistik tertentu, yang 

tujuannya bukan untuk mendapatkan koreksi namun untuk memperoleh 

keyakinan atas Pos-pos SPT dan/atau pos-pos turunannya. 

Dalam menggunakan teknik sampling setidaknya dapat menguraikan: 

a. tujuan sampling; 

b. jumlah populasi dan sampel yang ditentukan; 

c. metode pemilihan sampel dan pengujiannya; 

d. tingkat penyimpangan yang dapat ditolerir; 

e. kesimpulan. 

 

Prosedur penggunaan teknik sampling mengacu pada kaidah sampling 

sesuai ketentuan yang berlaku umum atau ilmu statistik kecuali apabila 

diatur khusus oleh Pemerintah Daerah. 
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15. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) 

Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) adalah Teknik Pemeriksaan 

yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi pada suatu komputer maupun 

suatu sistem informasi untuk mendapatkan keyakinan terhadap 

kebenaran suatu transaksi yang dicatat/diolah/dibukukan dengan 

menggunakan suatu aplikasi tertentu. 

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, menuntut para 

Pemeriksa Pajak untuk mampu mengembangkan Teknik Pemeriksaan 

dengan TABK agar pemeriksaan dapat dilakukan lebih efektif dan 

efisien. 

 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh: 

a. pelajari sistem informasi Wajib Pajak; 

b. siapkan sarana-saran TABK; 

c. minta bantuan tenaga ahli jika diperlukan; 

d. dokumentasikan pelaksanaan TABK; 

e. dan sebagainya. 

 

16. Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya. 

Teknik-teknik Pemeriksaan dalam rangka meyakini kebenaran suatu 

transaksi tidak dibatasi hanya sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya, namun Pemeriksa Pajak dapat mengembangkan dan/atau 

menggunakan teknik lainnya yang berlaku umum. Pemeriksa Pajak 

harus mengungkapkan secara jelas Teknik Pemeriksaan yang 

digunakan beserta alasannya, sehingga pemeriksaan tetap dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti kompeten yang cukup. 
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PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN 

 

1. Rencana Pemeriksaan adalah rencana kerja pemeriksaan yang disusun oleh 

Supervisor dan harus ditelaah serta disetujui oleh Kepala UP2 yang berisi 

identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib 

Pajak, identitas 

2. Tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang 

dikerjakan Tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan, dan uraian rencana 

pemeriksaan yang berisi informasi mengenai kriteria pemeriksaan, jenis 

pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, identifikasi masalah, tanggal 

selesai pemeriksaan, tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tenaga ahli yang dibutuhkan 

dalam pemeriksaan, sarana pendukung yang diperlukan, serta pos-pos 

SPTPD yang akan diperiksa. 

3. Program Pemeriksaan berfungsi sebagai : 

a. sarana bagi Supervisor untuk melakukan pengendalian dan 

pengawasan ataspelaksanaan pemeriksaan serta memberikan 

bimbingan; 

b. petunjuk kerja bagi Tim Pemeriksa Pajak; 

c. sarana evaluasi penerapan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan 

suatu posSPTPD dan/atau pos turunannya dengan metode, teknik, dan 

prosedur pemeriksaan yang telah direncanakan; dan 

d. referensi bagi penyusunan Program Pemeriksaan yang akan datang. 

 

4. Penyusunan Program Pemeriksaan dilakukan secara mandiri, objektif, 

profesional sertamemperhatikan Rencana Pemeriksaan yang telah ditelaah 

dan disetujui oleh Kepala UP2 (unit pelaksana pemeriksaan). 

 

5. Program Pemeriksaan yang harus disusun ada 2 (dua), yaitu Rencana 

Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan. 

 

6. Program Pemeriksaan merupakan bagian dari KKP. 
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7. Rencana Program Pemeriksaan dibuat oleh Supervisor dan dibantu oleh 

Ketua Tim 

 

8. Rencana Program Pemeriksaan dapat disampaikan kepada Kepala UP2 

bersamaan denganUsulan Rencana Pemeriksaan. 

 

9. Rencana Program Pemeriksaan harus ditandatangani oleh Kepala UP2 

sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atau pengiriman 

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 

 

10. Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan maka harus dibuat 

Perubahan Rencana Program Pemeriksaan yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Rencana Program Pemeriksaan. 

 

11. Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan maka harus dibuat 

Perubahan Rencana Program Pemeriksaan yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Rencana Program Pemeriksaan. 

12. Perubahan Rencana Program Pemeriksaan disampaikan kepada Kepala 

UP2 bersamaan dengan Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan. 

 

13. Perubahan Rencana Program Pemeriksaan ditandatangani oleh Kepala UP2 

paling lama 1 (satu) hari kerja setelah persetujuan Usulan Perubahan 

Rencana Pemeriksaan. 

 

14. Rencana Program Pemeriksaan berisi : 

a. Pos-pos SPTPD yang akan diperiksa menurut KKP 

RencanaPemeriksaan; 

b. Uraian Rencana Program Pemeriksaan masing-masing pos SPTPD 

/pos turunannyasebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain 

memuat : 

1) tujuan pemeriksaan suatu pos SPTPD; 

2) metode pemeriksaan yang akan digunakan; 

3) teknik-teknik pemeriksaan yang dipilih; 

4) prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan; 

5) buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak yang akan dipinjam. 
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6) Pemilihan teknik-teknik pemeriksaan dan buku, catatan, dan 

dokumen Wajib Pajak harus mengacu pada teknik-teknik 

pemeriksaan yang telah diatur pada aturan ini. 

15. Teknik Pemeriksaan dan buku, catatan, dan dokumen yang harus dipinjam 

adalah standar minimal yang harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak. 

 

16. Apabila menurut Pemeriksa Pajak standar minimal tidak memadai untuk 

meyakini suatu pos, Pemeriksa Pajak dapat menambah Teknik Pemeriksaan 

lainnya dan/atau meminjam buku, catatan, dan dokumen di luar standar 

minimal. 

 

17. Apabila suatu Teknik Pemeriksaan yang dipilih dan/atau buku, catatan, dan 

dokumen yang harus dipinjam tidak dapat dilakukan atau diputuskan untuk 

tidak dilakukan dalam pemeriksaan maka Pemeriksa Pajak harus 

mendokumentasikan alasannya dalam KKP pengujian pos SPTPD. 

 

18. Realisasi Program Pemeriksaan dibuat oleh Supervisor berdasarkan kondisi 

nyata yang ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan. 

 

19. Dalam hal terdapat metode, teknik, dan/atau prosedur pemeriksaan yang 

tidak dilakukan dalam pemeriksaan maka alasannya harus dicantumkan 

dalam Realisasi Program Pemeriksaan. 

 

20. Rencana Program Pemeriksaan , Perubahan Rencana Program 

Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan dibuat dengan 

menggunakan format KKP. 

 

4.1 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap Pelaksanaan Pemeriksaan: 

 Pemberitahuan pemeriksaan lapangan 

 Pertemuan dengan Wajib Pajak. 

 Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak. 

 Peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen. 

 Penolakan pemeriksaan. 

 Penyegelen. 
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 Perubahan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan. 

 Permintaan keterangan dan/atau penjelasan. 

 Pemeriksaan atas buku, catatan dan/atau dokumen. 

 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

 Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

 Pengembalian buku, catatan, dan/atau dokumen. 

 

1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 

 Wajib diberitahukan kepada WP 

 dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat 

dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui 

faksimili,pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman 

lainnya dengan bukti pengiriman 

 dapat disampaikan kepada Wakil atau Kuasa WP; atau pihak yang 

mewakili (pegawai WP/ anggota keluarga yang telah dewasa dari 

WP/pihak lain yang dapat mewakili) dalam hal WP tidak berada 

ditempat. 

 

2. Pertemuan Dengan Wajib Pajak 

Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak/Wakil atau Kuasa 

WP untuk menjelaskan: 

•   alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

•   hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan 

Pemeriksaan; 

•   hak  Wajib  Pajak  mengajukan  permohonan  untuk  dilakukan  pembahasan 

dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil 

Pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan 

Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

• kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, 

dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan 

dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari Wajib Pajak. 

 

Kemudian ditutup dengan membuat Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib 

Pajak ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak. Dan jika WP menolak 
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menandatangani pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan pada Berita 

Acara. Pertemuan tersebut dianggap telah dilaksanakan. 

 

3. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak 

Untuk mengetahui proses bisnis Wajib Pajak sehingga Pemeriksa Pajak 

memperoleh gambaran yang memadai mengenai kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas Wajib Pajak yang sebenarnya. 

Cara memahami proses bisnis dan sistem pengendalian intern (termasuk 

sistem akuntansi) Wajib Pajak dengan cara 

1)   Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses bisnis dan 

sistem pengendalian intern Wajib Pajak dengan cara: 

 mempelajari struktur organisasi Wajib Pajak dan manual yang 

ada, antara lain bagan perkiraan, pedoman pembukuan, arus 

dokumen, dan arus barang; 

 melakukan wawancara mengenai proses bisnis Wajib Pajak 

dan sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya sistem 

akuntansi yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak kepada 

pejabat/pihak yang bertanggung jawab; dan 

 mengamati proses pelaksanaan sistem pengendalian intern 

termasuk di dalamnya sistem akuntansi yang diselenggarakan 

Wajib Pajak 

 

2)   Melakukan penelaahan atas data dan informasi yang terkumpul 

dengan membuat catatan yang dapat berupa: 

 Uraian singkat (narrative descriptions); 

 Bagan arus (flow chart); atau 

 Daftar pertanyaan (internal control questionaire) yang telah 

dijawab. 

 

3)   Melakukan pengujian mengenai kepatuhan/ketaatan Wajib Pajak 

dalam mengikuti sistem/prosedur/peraturan yang telah ditetapkan 

dalam bentuk: Pengujian transaksi : pengujian terhadap arus dokumen 

dan pencatatan pada setiap siklus transaksi, mis: siklus transaksi 

penjualan, siklus transaksi pembelian, dll. 
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a. Pengujian fungsional : pengujian terhadap fungsi yang ada dalam 

perusahaan apakah fungsi-fungsi tersebut telah dilaksanakan 

sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan dan harus 

memperhatikan kaitan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang 

lainnya. [pemisahan fungsi] 

b. Untuk memperoleh gambaran mengenai sistem pengendalian intern 

termasuk di dalamnya sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh 

Wajib Pajak. Dapat dilakukan melalui wawancara terhadap Wajib 

Pajak. Pemeriksa Pajak harus memperhatikan buku-buku, catatan-

catatan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang terkait dengan 

pos-pos yang diperiksa, baik yang dibuat oleh Wajib Pajak maupun 

dibuat oleh pihak lain, yang ada di departemen-departemen, bagian-

bagian atau fungsi-fungsi yang ada di perusahaan/Wajib Pajak, yang 

nantinya akan dipinjam untuk menguji pos-pos yang diperiksa tersebut. 

c. Untuk meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik aktiva yang 

dilaporkan oleh Wajib Pajak berikut kepemilikannya. Dalam 

pengecekan kebenaran fisik tersebut harus didampingi oleh Wajib 

Pajak. Dan dibuatkan Berita Acaranya. 

 

4) Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Wajib Pajak Pemeriksa 

berwenang 

 

   Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, 

termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain 

yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan 

Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan 

Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, 

catatan, dan dokumen. 

  Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang 

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum 

ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak 
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membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen 

yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang 

wajib dipinjamkan. 

   Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan 

untuk menyimpan buku atau  catatan,  dokumen  yang  menjadi  dasar  

pembukuan  atau  pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang 

yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, 

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajakatau objek yang terutang 

pajak. 

 Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan, antara lain berupa: 

 menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak 

apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik 

memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus 

 memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka 

barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 

 menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya 

Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di 

tempat Wajib Pajak. 

 

 

5) Penolakan Pemeriksaan dan Penyegelan 

 Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk 

memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau 

dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan 

benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak 

dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, 

atau dipalsukan. 

 Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa 

tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk 

memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan 

untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk 
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hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 

elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat 

memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

Wajib Pajak 

 Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa 

menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang 

antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa 

Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau 

membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak 

 Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa 

tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota 

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai 

kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib 

Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan 

sebelum Pemeriksaan ditunda; atau 

 Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa 

tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang 

telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk 

bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak 

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. 

 Penyegelan dilakukan dengan menggunakan tanda segel 

 Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan 

oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain 

anggota tim Pemeriksa Pajak 

 Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat 

berita acara Penyegelan. 

 

6) Perubahan Audit Plan dan Audit Program 

Jika ditemukan kondisi yang berbeda antara Rencana Pemeriksaan 

dengan pelaksanaan pemeriksaan, Supervisor menyusun Usulan 

Perubahan Rencana Pemeriksaan.Usulan Perubahan Rencana 

Pemeriksaan berisi antara lain: 

a. Uraian rencana pemeriksaan yang diubah; 

b. Rencana pemeriksaan sebelumnya; 

c. Rencana pemeriksaan yang dimutakhirkan; dan 
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d. Alasan perubahan. 

Kepala UP2 harus memberikan persetujuan atas Usulan Perubahan 

Rencana Pemeriksaan paling lambat 3 hari kerja setelah Usulan 

Perubahan Rencana Pemeriksaan diterima 

 

7) Pemeriksaan Buku, Catatan, dan/atau Dokumen Tujuannya: 

 untuk menguji kebenaran angka-angka dalam pos-pos SPT yang 

diperiksa; 

 untuk menentukan apakah penghitungan pajak yang dilaporkan 

dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

 Dilakukan sesuai dengan Audit Plan dengan menggunakan 

metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang tercantum dalam 

Audit Program. 

 Dituangkan dalam KKP. 

 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan 

dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

 

8) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Tanggapan Wajib 

Pajak atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

 Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak 

melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan 

hasil Pemeriksaan 

 dilakukan secara tertulis,secara rinci dan jelas, serta menyebutkan 

dasar hukumnya. 

 Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan 

daftar temuan hasil Pemeriksaan dalam bentuk: 

 lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal 

Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan 

 surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui 

sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan 
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9) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

 

 Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan 

yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan 

kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan 

Akhir Hasil Pemeriksaan. 

 Hak hadir diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis 

kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal 

dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

 Undangan dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung 

atau melalui faksimili 

 

9. Pengembalian Buku, catatan dan Dokumen. 

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada 

Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian 

buku, catatan dan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

Laporan Hasil Pemeriksaan. 



DJPK | MODUL PEMERIKSAAN 59 

 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN DAN 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

 

5.1 Kertas Kerja Pemeriksaan 

5.1.1. Pengertian 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan secara rinci dan jelas 

yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang 

ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang 

dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan 

pemeriksaan. 

KKP terbagi atas: 

1.1. KKP Umum yaitu KKP yang formatnya diatur dalam aturan ini . 

1.2. KKP Induk yaitu KKP yang merupakan rangkuman dari KKP Induk Per 

Jenis Pajak. 

1.3. KKP Induk Per Jenis Pajak yaitu KKP yang memuat objek pajak, pajak 

terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi 

administrasi, pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat 

Tagihan Pajak. 

1.4. KKP Pendukung yaitu KKP yang memuat uraian lebih detail atau rincian 

dari suatu KKP. 

a. Dokumen pendukung KKP yaitu dokumen yang diperlukan untuk 

mendukung atau sebagaisumber dalam pembuatan KKP. 

b. Dokumen pemeriksaan adalah surat, dokumen, dan/atau daftar yang 

diperlukan dalam dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan 

pemeriksaan. 

c. Berkas KKP adalah KKP, dokumen pendukung KKP, dan dokumen 

pemeriksaan. 

5.1.2. Pembuatan dan Penelaahan KKP 

a. KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. 

b. KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP Pendukung harus 

dibuat sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana Pemeriksaan 

dan perubahannya. 
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c. Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa 

berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus 

mengungkapkan bahwa pos/pos turunan tersebut tidak diperiksa. 

d. Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor. Hasil penelaahan 

dituangkan dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan. 

e. KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur hal 

f. tersebut. Contoh KKP Khusus adalah KKP Rencana Pemeriksaan, KKP 

Perubahan Rencana Pemeriksaan, KKP Rencana Program Pemeriksaan, 

dan KKP Realisasi Program Pemeriksaan. 

 

5.1.3. Ketentuan Umum 

a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai: 

1) bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan pemeriksaan; 

2) bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 

dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan; 

3) dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 

4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau 

banding yang diajukanoleh Wajib Pajak; dan 

5) referensi untuk pemeriksaan berikutnya. 

 

b. KKP harus memberikan gambaran mengenai: 

1) prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; 

2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 

3) pengujian yang telah dilakukan; dan 

4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan 

dengan pemeriksaan. 

 

c. Pembuatan KKP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) lengkap, yaitu seluruh proses pemeriksaan telah 

didokumentasikan; 

2) akurat, yaitu bebas dari kesalahan baik kesalahan hitung maupun 

kesalahanmenyajikan informasi; 
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3) dibuat secara objektif dan profesional; 

4) sistematis dan informatif; 

5) dibuat sesuai dengan format yang berlaku; dan 

6) diparaf oleh Tim Pemeriksa, serta dicantumkan tanggal pembuatan 

dan penelaahan. 

 

d. KKP merupakan bagian dari rahasia jabatan sebagaimana diatur 

dalamPasal 34 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

5.1.4. Format KKP Umum 

Format KKP Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: 

a. Bagian Atas 

Bagian ini bentuknya dibakukan, isinya meliputi : nama Unit Pelaksana 

Pemeriksaan (UP2), 

judul KKP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Masa/Tahun 

Pajak yang Diperiksa. 

b. Bagian Tengah 

 

Bagian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1) Bagian pertama 

a) Bentuk bagian ini tidak dibakukan dan sesuai dengan kebutuhan 

Pemeriksa Pajak. 

b) Bagian ini memuat: 

i. sumber data; 

ii. bukti yang dikumpulkan; 

iii. teknik dan prosedur pemeriksaan yang ditempuh; dan 

iv. uraian/simpulan hasil pemeriksaan. 

 

Bagian ini dapat berbentuk tabel komparasi yang membandingkan nilai 

suatu pos menurut SPTPD Wajib Pajak dengan nilai menurut 

Pemeriksa Pajak, kecuali dalam hal: 

i. pemeriksaan dilakukan dalam rangka pemeriksaan ulang, 

maka yangdibandingkan adalah nilai pos menurut penetapan 

sebelumnyadengan nilai menurut Pemeriksa Pajak; atau 
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ii. pemeriksaan dilakukan dengan kriteria Wajib Pajak tidak 

menyampaikan SPTPD ,maka kolom nilai suatu pos menurut 

SPTPD Wajib Pajakdikosongkan. 

2) Bagian kedua 

Bentuk bagian ini dibakukan yang terdiri dari: 

a) uraian penjelasan, yang berisi: 

i. uraian penjelasan dilakukannya koreksi; 

ii. uraian penjelasan tidak dilakukannya koreksi; dan/atau 

iii. uraian lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa; dan 

b) dasar hukum terkait dengan uraian sebagaimana dimaksud pada 

angka 1). Bagian ini dicantumkan pada KKP dimana koreksi atau 

pemeriksaan atas suatu pos dilakukan. 

Bagian tengah dapat terdiri dari beberapa halaman sesuai dengan 

kebutuhan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKP 

dengan ketentuan masing-masing halaman harus: 

1) diberi nomor halaman dan indeks dengan format "halaman ... dari ......; 

indeks:..."; dan 

2) diparaf oleh pembuat KKP; di pojok kanan bawah. c. Bagian Bawah 

Bagian ini bentuknya dibakukan, yang isinya mencakup nama dan paraf 

pembuat dan penelaah KKP, tanggal pembuatan dan penelaahan KKP, seta 

kode indeks KKP. 

 

5.1.5. Kode Indeks Berkas KKP 

Kode Indeks Berkas KKP merupakan suatu tanda yang diberikan pada berkas 

KKP agar dapat 

diidentifikasi dengan mudah dan cepat. Kode Indeks Berkas KKP terdiri atas 

Kode Indeks KKP, Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP, dan Kode Indeks 

Dokumen Pemeriksaan. 

a. Kode Indeks KKP 

1) Pemeriksa Pajak harus menggunakan kode indeks KKP sebagaimana 

diatur dalam peraturan ini. 

2) Pemberian kode indeks untuk KKP Pendukung dilakukan dengan 

menambah angka pada kode indeks sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dengan contoh sebagai berikut. 
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a) KKP Pendukung dari KKP B.1 diberi kode indeks B.1.1, B.1.2, 

dan seterusnya. 

b) KKP Pendukung dari KKP B.1.1 diberi kode indeks B.1.1.1, 

B.1.1.2, dst. 

 Dalam hal: 

a) ruang lingkup pemeriksaan adalah satu atau beberapa jenis 

pajak; dan/atau 

b) terdapat pos/pos turunan SPT yang tidak diperiksa berdasarkan 

Rencana Pemeriksaan dan perubahannya; 

 

kode indeks KKP tetap mengikuti daftar kode indeks sebagaimana 

dimaksud pada huruf a. 

 Dalam hal terjadi perubahan KKP yang dikarenakan oleh: 

1) perubahan koreksi berdasarkan tanggapan Wajib Pajak 

dan/atau pembahasan atas hasil pemeriksaan;atau 

2) sebab-sebab lainnya; 

 

KKP perubahan diberi kode indeks yang sama dengan KKP 

sebelumnya dan diberi tambahan kode "P1" untuk perubahan pertama, "P2" 

untuk perubahan kedua, 

dst. 

b. Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP 

1) Dokumen pendukung KKP harus diberi kode indeks mengikuti kode 

indeks KKP yangdidukungnya, dengan contoh sebagai berikut. 

a) Dokumen pendukung KKP Rekapitulasi Penjualan Makanan yang 

Belum Dilaporkan WP 

b) (KKP B. 1.1.1) berupa fotokopi kwitansi penerimaan uang diberi 

kode indeks B.1.1.1.1. 

2) Pemberian kode indeks pada dokumen pendukung KKP dilakukan 

dengan cara tertentu 

a) sehingga tidak mengubah isi/format dokumen pendukung KKP 

yang telah diatur dalam 

b) peraturan terkait, misalnya dengan menempelkan label pada sudut 

kanan bawah halaman terakhir dokumen pendukung KKP. 

c)  
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c. Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan 

Pemberian Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan diatur sebagai berikut. 

1) Dokumen Pemeriksaan harus diawali dengan kode indeks "DOK." dan 

ditambahkan dengan angka secaraberurutan. 

2) Pemberian kode indeks pada dokumen pemeriksaan dilakukan dengan 

cara tertentu sehingga tidak mengubah isi/format dokumen 

pemeriksaan yang telah diatur dalamperaturan terkait, misalnya 

dengan menempelkan label pada sudut kanan bawah halaman terakhir 

dokumen pemeriksaan. 

3) Rincian jenis dokumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturasn ini d. Referensi (Ref.) 

1) Referensi adalah Kode Indeks Berkas KKP yang menjadi sumber 

rujukan KKP yang dibuat. 

2) Pemeriksa harus mencantumkan referensi dalam hal isi suatu KKP 

merujuk pada berkas KKP lainnya. 

 

5.1.6. Penyusunan KKP dan Review Sheet 

1. Penyusunan KKP Umum dilakukan oleh Ketua Tim dan/atau Anggota 

Tim. 

2. Penyusunan KKP berdasarkan urutan indeks dalam suatu berkas KKP. 

3. Format Review Sheet KKP merupakan bagian tidak terpisahkan 

peraturan ini. 

4. Berkas KKP harus dilengkapi dengan daftar isi berupa Daftar Kode 

Indeks Berkas KKP 

5. Review Sheet KKP dan Daftar Kode Indeks Berkas KKP merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari berkas KKP. 

 

5.2 Laporan Hasil Pemeriksaan 

Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat 

ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan 

Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan 

yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap 

peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula 

pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. 
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Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat: 

1. penugasan Pemeriksaan; 

2. identitas Wajib Pajak; 

3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 

4. pemenuhan kewajiban perpajakan; 

5. data/informasi yang tersedia; 

6. buku dan dokumen yang dipinjam; 

7. materi yang diperiksa; 

8. uraian hasil Pemeriksaan; 

9. ikhtisar hasil Pemeriksaan; 

10. penghitungan pajak terutang; dan 

11. simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. 

 

Laporan Hasil Pemeriksaan disusun dan ditandatangani oleh tim 

Pemeriksa Pajak. 

Dan ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah: 

1. Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan 

dan perubahannya. 

2. Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. 
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