
TAX ALERT 11.2021

WAJIB Pembukuan A. Wajib Pajak Orang Pribadi ("OP") yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas; dan
(dapat memilih menggunakan stelsel kas)

B. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak OP dengan 3 kriteria di bawah ini:

(Pasal 4) - Melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas;
- Memiliki peredaran bruto dari kegiatan < Rp. 4.800.000.000 dalam 1 Tahun Pajak;
- Memberitahukan ke DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
-

1. pada 3 (tiga) bulan sejak saat terdaftar; atau 
2. pada akhir Tahun Pajak, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu,

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

B. OP yang tidak melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas

(Pasal 5) C. OP Kriteria Tertentu, yaitu:
- Yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas; dan
-

Informasi lain yang perlu diperhatikan:
- Jika memilih atau diwajibkan pembukuan, dapat memilih menggunakan stelsel kas.
- Sejak Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 54/PMK.03/2021 ini berlaku, WP OP dapat melakukan pencatatan mulai awal Tahun Pajak 

berlakunya PMK ini.

WAJIB PAJAK YANG WAJIB PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Untuk WP OP yang baru terdaftar antara 1 Januari 2021 - 2 Juni 2021, pemberitahuan disampaikan paling lambat pada 1 September 2021.

Memiliki peredaran bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas secara keseluruhan dikenai PPh bersifat final dan/atau bukan 
objek pajak, dan tidak melebihi Rp. 4,8M setahun.

Jika WP OP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang bersangkutan, maka pemberitahuan penggunaan NPPN dilakukan paling lambat: 

A. Yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ("NPPN"). 
Syarat yang harus terpenuhi:

Tidak Wajib Pembukuan, namun 
WAJIB Pencatatan

TATA CARA MELAKUKAN PENCATATAN DAN KRITERIA TERTENTU SERTA TATA CARA 
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
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TATA CARA MELAKUKAN PENCATATAN DAN KRITERIA TERTENTU SERTA TATA CARA 
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

a. Terdiri atas data dan dokumen yang dikumpulkan secara teratur untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
b. Harus dilakukan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
c.

(Pasal 3)
d. Harus dilakukan dalam suatu Tahun Pajak.
e. Harus dilakukan secara kronologis dan sistematis sesuai urutan tanggal diterimanya peredaran bruto.
f. Dapat dilakukan secara elektronik & nonelektronik.
g. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia.

Bagi WP OP yang melakukan keg. Usaha & pekerjaan bebas dan menggunakan NPPN, yaitu meliputi:
- Peredaran bruto yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai PPh non-Final.
-
- Peredaran bruto yang bukan objek pajak dan/atau dikenai PPh Final.
- Harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu meliputi:
- Penghasilan bruto yang dikenai PPh non-final serta biaya yang dikeluarkan.
- Penghasilan bruto yang bukan objek pajak dan/atau dikenai PPh Final.
- Harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi WPOP Kriteria Tertentu, yaitu meliputi:
-
- Peredaran bruto yang bukan objek pajak dan/atau dikenai PPh final.
- Harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. Apa Saja yang Harus Dicatat 
Berdasarkan Masing-Masing 
Kriteria WP OP

PENCATATAN

A. Tata Cara Melakukan 
Pencatatan Pada Umumnya

Harus dilakukan di Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri.

Peredaran bruto yang berasal dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai PPh non-Final, serta biaya yang dikeluarkan.

Penghasilan bruto yang berasal dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai PPh non-final, serta biaya yang dikeluarkan.
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TATA CARA MELAKUKAN PENCATATAN DAN KRITERIA TERTENTU SERTA TATA CARA 
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Khusus untuk WP OP yang melakukan kegiatan usaha & WP OP Kriteria Tertentu, yang merupakan suami-istri yang:
- menghendaki perjanjian pemisahan harta & penghasilan (Status PH)

(Pasal 6) - istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak & kewajiban perpajakan secara terpisah (status MT)

Harus diselenggarakan:
- berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
- dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

(Pasal 9) - di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia; dan
- secara konsisten dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

B. Prinsip taat asas
(Pasal 9 ayat 5)

- Stelsel pengakuan penghasilan;
- Tahun buku;
- Metode penilaian persediaan; atau
- Metode penyusutan dan amortisasi

Penting : Perubahan motode pembukuan di atas harus mendapatkan persetujuan dari DJP.

Dapat diselenggarakan oleh WP tertentu dengan syarat:
a.

(Pasal 10, 12)
-

-  Badan yang memiliki peredaran bruto dari usaha < Rp. 4,8 M dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
b. Wajib menyampaikan pemberitahuan setiap Tahun Pajak ke DJP

Prinsip taat asas merupakan prinsip yang sama yang digunakan dalam metode pembukuan dengan Tahun Pajak sebelumnya untuk mencegah 
penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dapat berupa: 

Secara komersial berhak menyelenggarakan Pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil, 
dan merupakan Wajib Pajak:

Orang Pribadi yang memenuhi ketentuan untuk menyelenggarakan Pencatatan, tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan 
pembukuan; atau

PEMBUKUAN

C. Stelsel Kas (cash basis ) 
dalam Pembukuan

C. Kriteria Khusus Peredaran 
Bruto Untuk Status PH & MT

maka, perdaran bruto  ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas suami dan isteri.

A. Tata Cara Melakukan 
Pembukuan pada umumnya
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TATA CARA MELAKUKAN PENCATATAN DAN KRITERIA TERTENTU SERTA TATA CARA 
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-
-

(Pasal 12) - Pemberitahuan ini harus disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya.

Untuk WP yang baru terdaftar, kewajiban pemberitahuan  dilakukan paling lambat pada:
a. 3 (tiga) bulan sejak terdaftar; atau
b. Akhir Tahun Pajak,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Sumber Dasar Hukum a. Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 ayat 12
b. Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 197/PMK.03/2007
c. Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 54/PMK.03/2021

Pemberitahuan dilakukan oleh WP Berstatus Pusat secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP.
Pemberitahuan disampaikan dengan menggunakan format sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran A PMK 54/PMK.03/2021 
(sebagaimana terlampir).

D. Tata Cara Penyampaian 
Pemberitahuan ke DJP

Ketentuan berlakunya Pembukuan dengan stelsel kas untuk WP 
Tertentu: Tahun Pajak 2022
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