


 Format dalam penyajian laporan
keuangan tidak berbeda antara laporan
keuangan fiskal dan laporan keuangan
komersial.

 Namun ada beberapa metoda yang
berbeda antara keduanya sehingga
laba/rugi yang diakui secara komersial
bisa jadi tidak sama dengan laba/rugi
yang diakui fiskal.



Acuan penyusunan laporan komersial
Standar Akuntansi Keuangan

Acuan penyusunan laporan fiskal

Undang-undang Perpajakan



Asumsi Dasar Pencatatan.

Akuntansi komersial: akrual basis

Fiskal: masih memungkinkan
memilih akrual basis atau kas
basis.



 Koreksi Fiskal terhadap Neraca

Metode penyusutan aktiva tetap:
Dalam neraca fiskal, tidak semua metoda dapat diakui
tergantung pada jenis aktiva tetap (ps 11 UU No 36 th
2008), nilai residu tidak diperhatikan dan masa manfaat
ditentukan oleh undang-undang berdasarkan
penggolongan aktiva tetap, dalam hal ini telah diatur oleh
Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002.
Pengakuan piutang tidak tertagih:
Neraca fiskal hanya boleh mengakui kerugian piutang tak
tertagih yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
Penilaian persediaan;
Dalam neraca fiskal hanya mengakui penilaian persediaan
dengan menggunakan metoda FIFO dan Rata-rata saja



 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba-Rugi:
Beda waktu;
Perbedaan pengakuan pendapatan dan beban;

Beda tetap;
Adanya beberapa biaya usaha oleh akuntansi komersial
harus diakui karena nyata-nyata telah mengurangi
aktiva (atau mengurangi laba), tetapi akutansi fiskal
justru beranggapan sebaliknya yang dianggap tidak
boleh mengakui adanya biaya tersebut, seperti biaya
natura dan kenikmatan untuk pegawai, pembayaran
yang melebihi kewajaran ke pemegang saham



Penyesuaian fiskal positif.

Apabila laba fiskal menjadi lebih besar
dibandingkan laba komersial

Contoh: Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai
biaya perusahaan, misalnya biaya untuk kepentingan
pemegang saham, dana cadangan, imbalan natura dan

kenikmatan, pajak penghasilan, dll.

Penyesuaian fiskal negatif.
Apabila laba fiskal menjadi lebih kecil

dibandingkan laba komersial.
Contoh: selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan
fiskal, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dsb.
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 Selisih penyusutan komersil di bawah
penyusutan fiskal

 Selisih Selisih amortisasi komersil di bawah
amortisasi fiskal

 Penghasilan yang ditangguhkan
pengakuannya

 Penyesuaian fiskal negatif lainnya
• Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
• Penghasilan yang dikenakan pajak final
• Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak



 Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan
pemilik perusahaan

 Pembentukan atau pemupukan dana
cadangan

 Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa
dalam bentuk natura dan kenikmatan

 Jumlah yang melebihi kewajaran yang
dibayarkan kepada pemegang saham/pihak
yang mempunyai hubungan istimewa
sehubungan dengan pekerjaan

 Harta yang dihibahkan, bantuan, atau
sumbangan



 Pajak penghasilan
 Gaji yang dibayarkan kepada anggota

persekutuan, firma atau CV yang modalnya
tidak terbagi atas saham

 Sanksi administrasi
 Selisih penyusutan komersial di atas

penyusutan fiskal
 Selisih amortisasi komersil di atas amortisasi

fiskal
 Biaya yang ditangguhkan pengakuannya
 Penyesuaian fiskal positif lainnya


