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Kupersembahkan untuk istriku, Sri Widayati, S.E. 
dan 

Anakku, Muhammad Gavin Aulia, yang selalu memberikan semangat untuk 
menulis.

“Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya”
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Sambutan Dekan 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia

•••

v

Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal 
ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak sebesar 1.032,57 triliun 
berasal dari APBN. Optimalnya pendapatan pajak untuk mendanai APBN merupakan 
wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan. Berdasarkan latar belakang 
ini, maka pemerintah terus mendorong dilakukannya reformasi melalui berbagai 
pembenahan peraturan di sektor perpajakan. Beragamnya peraturan dan perubahan yang 
ada di sektor pajak perlu disosialisasikan, sehingga Wajib Pajak memperoleh pemahaman 
dalam mengelola laporan keuangannya.
 Selain itu, dunia usaha perlu memahami bahwa pajak memberikan kontribusi 
untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai perangkat yang mendorong kemudahan 
melakukan usaha. Pemahaman dan penerapan aturan pajak yang baik akan berpengaruh 
pada budaya transparansi dan good corporate governance, yang selanjutnya dapat 
meningkatkan nilai perusahaan di publik. Berbagai kebutuhan yang disampaikan tersebut 
merupakan keniscayaan di dalam membangun perusahaan dan memberikan kontribusi 
bagi pendapatan negara. 
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Akuntansi Pajakvi

 Pentingnya pajak bagi perusahaan dan negara ternyata masih belum didukung 
oleh pemahaman terhadap perpajakan, hal ini sering kali diakibatkan oleh adanya 
dikotomi antara bidang akuntansi dan perpajakan. Dari kacamata perusahaan, kedua 
bidang ini saling terkait, mengingat informasi berupa laporan keuangan yang dihasilkan 
berdasarkan sistem akuntansi merupakan data yang dimanfaatkan untuk menyusun surat 
pemberitahuan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Namun demikian, 
walaupun akuntansi dan pajak dimaknai saling terkait, pajak merupakan bidang keilmuan 
yang sangat kompleks dan membutuhkan uraian yang lebih komprehensif, sehingga 
pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman yang relevan dalam pajak. Kebutuhan 
ini mendorong perlunya buku akuntansi yang secara khusus membahas mengenai 
perpajakan di Indonesia. 
 Buku Akuntansi Pajak yang ditulis oleh Waluyo ini merupakan sumbangan pemikiran 
yang dapat menjelaskan bagaimana pencatatan akuntansi terkait dengan perpajakan 
perusahaan. Penulis memiliki latar belakang perpajakan dan akuntansi sehingga dapat 
menjembatani kedua bidang yang saling terkait ini. Buku ini akan bermanfaat untuk 
perusahaan yang dalam praktiknya memandang akuntansi dan pajak sebagai bidang yang 
saling terkait. Selain itu, buku ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang belajar 
akuntansi sehingga memperoleh pemahaman yang holistis (holistic) mengenai perpajakan 
di Indonesia.
 Mewakili Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, saya memberikan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada Penulis atas hasil karyanya ini. Semoga buku ini dapat 
memberikan manfaat luas bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak lain yang tertarik 
dengan bidang akuntansi dan perpajakan.

Jakarta, Maret 2012

Prof. Firmanzah, Ph.D.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
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Sambutan 
Ketua Program Studi 
Magister Akuntansi (MAKSI)
Universitas Indonesia

•••

vii

Buku yang membahas bidang akuntansi dan sekaligus pajak masih dapat dihitung 
jumlahnya di Indonesia, padahal kedua bidang tersebut sangatlah berkaitan. Karenanya 
tidak terlalu mengherankan bahwa profesional di kedua bidang tersebut kurang 
memahami satu sama lain. 
 Setelah melalui gebrakan kebijakan Sunset Policy tahun 2008, peran pajak dalam 
perekonomian Indonesia semakin penting, tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi 
pajak terhadap pendapatan nasional semakin meningkat. Kontribusi terbesar tetaplah 
berasal dari kalangan badan usaha atau perusahaan, melalui pajak penghasilan, pajak 
pertambahan nilai, ataupun beberapa jenis pajak daerah lainnya. Karenanya pelaporan 
keuangan yang dihasilkan siklus akuntansi menjadi bahan yang penting dalam pelaporan 
kewajiban pajak badan atau perusahaan. 
 Buku Akuntansi Pajak yang ditulis oleh Dr. Waluyo ini tetap memberikan 
kontribusi penting untuk memenuhi kebutuhan buku teks yang menjelaskan akuntansi 
untuk kepentingan perpajakan. Melalui ulasan komprehensif yang telah memasukkan 
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Akuntansi Pajakviii

peraturan perpajakan terbaru dan standar akuntansi yang terkait, buku ini dapat menjadi 
sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat atas perpajakan dan perlakukan 
akuntansinya sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan terhadap kewajiban 
perpajakan. 
 Pada kesempatan ini, selaku Ketua Program Studi MAKSI–FEUI, saya memberikan 
penghargaan yang tinggi kepada Penulis yang disela-sela kesibukannya, masih 
meluangkan waktu untuk berperan serta dalam bidang akademis dengan mengajar di 
beberapa institusi dan menulis beberapa buku perpajakan yang terbukti bermanfaat luas 
bagi kalangan akademisi maupun praktisi. Semoga karya ini dapat terus dikembangkan 
di masa mendatang. 
 Selain itu, saya memberikan penghargaan dan dukungan kepada penerbit Salemba 
Empat atas upayanya untuk terus menerbitkan buku-buku bermutu. Suatu masyarakat 
dan bangsa tidak akan pernah maju jika tidak pernah menghasilkan buku-buku yang 
bermutu. 

Jakarta, Maret 2012

Prof. Dr. Lindawati Gani
Ketua Program MAKSI UI
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Prakata

•••

ix

Beberapa kebijakan di bidang perpajakan untuk mendorong investasi di Indonesia telah 
diterbitkan oleh pemerintah terutama berkaitan dengan Omnibus Law Perpajakan 
tahun 2020. Kebijakan tersebut jelas memiliki relevansi dengan kebijakan fiskal. 
 Dalam rangka mewujudkan misi perpajakan yang berfungsi sebagai salah satu 
instrumen kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan memiliki aturan tersendiri yang 
mungkin tidak sejalan dengan praktik akuntansi. Buku Akuntansi Pajak ini merupakan 
upaya penulis dalam menjembatani agar masyarakat Wajib Pajak mematuhi aturan 
tentang cara menyelenggarakan “pembukuan” yang sesuai dengan perundang-undangan 
perpajakan dan aturan pelaksanaannya terutama dengan telah diundangkannya Undang-
Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 
berlaku sejak Januari 2008, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak Januari 
2009 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku 
sejak 1 April 2010. Pembaruan buku Akuntansi Pajak Edisi 7 ini, berupa pembaruan 
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Akuntansi Pajakx

PSAK 73 tentang Sewa dan beberapa pembaruan aturan terutama tentang Kebijakan 
Pemeriksaan, serta beberapa soal yang memerlukan penyesuaian. 
 Beberapa istilah akuntansi disesuaikan dengan istilah yang berlaku di Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK). Walaupun undang-undang pajak masih menggunakan 
istilah lama, tetapi mempunyai makna yang sama sebagai contoh kewajiban dengan 
liabilitas. Penulis berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, 
dan pengguna lainnya. Dengan kerendahan hati, saya menerima segala kritik dan saran 
demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.
 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Firmanzah, 
Ph.D. selaku mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Prof. Dr. Lindawati 
Gani selaku mantan Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia; Dr. 
Gede Harja Wasistha selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia; 
dan Dr. Ancella A. Hermawan selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Indonesia; rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Pajak, serta Sri 
Widayati, S.E. dan anak-anak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya buku 
Akuntansi Pajak ini.

Jakarta, Februari 2020

Waluyo
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Kata Pengantar 
Penerbit

•••

xi

Perbedaan istilah akuntansi dan perpajakan, meskipun tidak banyak, tetap merupakan 
suatu kendala dalam penyusunan buku Akuntansi Pajak ini. Meskipun sedapat mungkin 
penulis dan editor berusaha untuk memadankan istilah yang baku dan tepat, dalam 
beberapa hal terpaksa diambil langkah yang terkesan sedikit menyimpang dari standar 
akuntansi dan lebih mengacu pada peraturan perpajakan. 

I. Biaya atau Beban
Istilah biaya dan beban kerap kali menimbulkan kebingungan, karena dipergunakan 
terbolak-balik untuk mengacu pada arti yang sama. Sebagai contoh, beban gaji atau 
biaya gaji, beban listrik atau biaya listrik, dan sebagainya. Dalam Standar Akuntansi 
Keuangan, sebenarnya definisi kedua istilah ini telah dijelaskan. Biaya, yang merupakan 
terjemahan resmi dari kata cost, mengacu pada pengeluaran dengan manfaat yang 
akan dirasakan pada masa mendatang. Beban, yang merupakan terjemahan dari kata 
expense, mengacu pada pengeluaran yang manfaatnya langsung dirasakan atau biaya 
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Akuntansi Pajakxii

yang sudah kedaluwarsa (expired cost). Beban inilah yang nantinya dilaporkan dalam 
laporan laba rugi. 
 Namun demikian, istilah yang lebih dikenal dalam aturan perpajakan adalah biaya 
(seperti dalam rekonsiliasi fiskal atau berbagai formulir). Dengan demikian, yang lebih 
dikenal adalah biaya gaji dan bukan beban gaji, biaya listrik dan bukan beban listrik, 
dan sebagainya. Untuk menghindari kerancuan pembaca dan pertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, istilah yang dipakai dalam buku ini adalah biaya. 

II.  Leasing
Istilah leasing relatif sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena memiliki 
dampak interpretasi yang berbeda. Sebelum September 2007, istilah yang digunakan 
adalah sewa guna usaha (SGU). PSAK No. 30 (per 1 September 2007) memperkenalkan 
istilah sewa untuk pengganti istilah leasing. Namun demikian, peraturan perpajakan 
maupun peraturan lain masih menggunakan istilah sewa guna usaha. Dalam buku ini, 
istilah SGU, yang mengacu pada leasing, masih dipertahankan. 

III. Aktiva, Harta, atau Aset
Ketiga istilah ini sering digunakan untuk mengacu pada hal yang sama. PSAK per 1 
September 2007 secara resmi menggunakan istilah aset sebagai pengganti istilah aktiva 
atau harta dan kewajiban dengan liabilitas. Dalam buku ini sedapat mungkin digunakan 
istilah aset, namun istilah harta masih dipergunakan karena undang-undang dan 
peraturan perpajakan masih menggunakan istilah harta. 

Jakarta, Agustus 2016
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BAGIAN 1
PENDAHULUAN

•••

1
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Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu 
menjelaskan:

1. Perkembangan Standar Akuntansi Indonesia dan negara 
lainnya.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan 
implementasinya.

3. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan implementasinya.  

4. Beberapa perbedaan sesuai ketentuan perundang-
undangan perpajakan.

BAB  1
Konvergensi Standar 
Akuntansi dan 
Undang-Undang 
Perpajakan

•••

3
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Akuntansi Pajak4

PENDAHULUAN
Arus globalisasi yang semakin deras telah menghilangkan batas-batas geografis dalam 
melakukan investasi dan perdagangan. Kondisi inilah menuntut adanya sistem akuntansi 
dan pelaporan keuangan yang seragam dan diterima oleh berbagai negara. Indonesia 
sebagai bagian dari masyarakat global tidak dapat menutup diri dari perkembangan yang 
terjadi di dunia internasional. Dengan demikian, sebagaimana Indonesia pada lazimnya 
juga sebagai anggota dari Internasional Federation of Accountant (IFAC) berkewajiban 
mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) sebagai standar akuntansi 
yang berlaku di Indonesia. Pihak Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah 
menetapkan bahwa tahun 2012 Indonesia mengadopsi total semua IFRS yang ada pada 
1 Januari 2009. 
 Upaya untuk menjadikan IFRS dalam Global Accounting Standars, tentu dihadapkan 
dengan berbagai kendala. Salah satu kendalanya yaitu fakta yang menunjukkan bahwa 
tidaklah semua negara dapat menerima Konsep Standar Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Tunggal. Harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan itulah 
sebagai suatu hal yang harus dilakukan setiap negara. Dengan harmonisasi standar 
akuntansi dan pelaporan keuangan menjadikan pemahaman yang lebih baik atas laporan 
keuangan bagi pengguna laporan keuangan dari berbagai negara memberikan efisiensi 
dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor asing 
terhadap laporan keuangan perusahaan nasional di suatu negara.
 Amerika Serikat sebagai salah satu negara memprakarsai International Accounting 
Standard Committe (IASC) tahun 1973 dan pada tahun tersebut melahirkan International 
Accounting Standar Board (IAS) yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi lembaga 
dengan membentuk IASC Foundation yang membawai International Accounting Standar 
Board (IASB) dan International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) 
yang selanjutnya mengeluarkan juga International Reporting Standars (IFRS) yaitu sebagai 
standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang baru diberlakukan di samping IAS. 
Negara-negara seperti Belanda, Kanada, Australia, Meksiko, Jepang, Prancis, Selandia 
Baru, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat telah mendirikan IASC, tetapi tidaklah 
ke seluruh negara tersebut langsung secara total menerapkan IFRS. Tetapi setidaknya 
terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat penerapan IFRS yang digunakan 
sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu faktor-faktor berikut.

1. Sistem Hukum dan Politik
2. Sistem Perpajakan dan Fiskal
3. Ekonomi dan Aktivitas Bisnis
4. Sistem Pasar Modal dan Peraturan
5. Budaya Korporasi
6. Teknologi

 Indonesia sebagai negara berkembang akan mengalami hambatan yang sama  
dengan Penerapan IFRS terutama sistem perpajakan dan sistem hukum yang belum 
sinkron dengan negara yang mengadopsi IFRS lainnya. Bagi Indonesia perkembangan 
Standar Akuntansi Keuangan mengalami perkembangan yang pesat yaitu dengan 
berawal dari lahirnya Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tahun 1973. Pada pembahasan 
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Bab  1. Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan 5

selanjutnya akan disampaikan perkembangan standar akuntansi di Indonesia sampai 
pada konvergensi IFRS.

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI 
KEUANGAN INDONESIA

Seperti di Amerika Serikat sebagai negara yang memprakarsai pendirian IASC, prinsip 
akuntansi yang berlaku yaitu United States Generally Accepted Accounting Principles 
(US-GAAP). Untuk US-GAAP ini sebagian besar sebagai produk-produk Financial 
Accounting Standar Board (FASB) sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan 
yang telah lengkap dan memadai. Sejak timbulnya skandal yang melibatkan korporasi-
korporasi besar seperti Enron, Adelpgia, dan lain sebagainya mengindikasikan 
lemahnya standar akuntansi dan pelaporan keuangan di Amerika Serikat, sehingga 
para ahli berkesimpulan bahwa US-GAAP terdapat banyak masalah karena terlalu 
rule based. Dengan sifat US-GAAP yang rules based tersebut menjadi pelaku kejahatan 
korporasi di Amerika Serikat melakukan aggressive accounting dan creative accounting 
yaitu dengan mencari celah di standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Penggunaan 
IFRS tersebut sebenarnya lebih pada principle bases, walaupun kemungkinannya juga 
dapat terjadi interpretasi yang berbeda.
 Khususnya Indonesia, sekilas perkembangan standar akuntansinya diawali dengan 
lahirnya Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Sebelum tahun 1973 Indonesia belum 
mengenal standar akuntansi. Akuntansi Indonesia juga tidak terlepas masa penjajahan 
kolonial Belanda, sehingga banyak praktisi profesi akuntansi di Indonesia berlatar belakang 
pendidikan akuntansi Belanda. Akuntansi Belanda lazimnya berpegang pada “Goed 
Koopman’s Gebruik” atau yang dikenal dengan perkembangan dan pesatnya masuknya 
modal asing ke Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi 
akuntansi mengambil peran besar dalam melahirkan PAI. Pada mulanya penyusunan 
standar akuntansi keuangan dihadapkan pada dua alternatif yaitu berkiblat pada 
Belanda (Continental) atau pada Amerika Serikat (Anglo Saxon). Dengan pertimbangan 
tersedianya referensi yang banyak dalam bahasa Inggris dan Standar Akuntansi Amerika 
Serikat (US-GAAP) sudah sangat maju dan komprehensif. Dalam perkembangan 
PAI juga mengalami revisi, karena sumbernya sendiri, US-GAAP telah direvisi secara 
signifikan sebagai tindak lanjut Accounting Principles Board (APB) berubah menjadi 
Financial Accounting Standard Board (FASB). Hal ini juga mengilhami Komite Prinsip 
Akuntansi Indonesia (KPAI) menghasilkan standar akuntansi yang khusus seperti Standar 
Akuntansi Keuangan Koperasi, minyak dan gas bumi, kehutanan, pertambangan umum, 
telekomunikasi, dan lain sebagainya. Dari inisiatif KPAI untuk mengembangkan standar 
akuntansi keuangan Indonesia dengan berlandaskan pada pokok International Accounting 
Standars (IAS), sehingga mengubah PAI menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
yang mengadopsi penuh Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 
(Framework for The Preparation and Presentation of Financial Statements) dari IASC, 
sehingga meninggalkan US-GAAP.
 Beberapa hal lainnya yang tidak kalah pentingnya bahwa PAI sudah tidak dapat 
dimaknai dari pengertian sebenarnya yang seharusnya dapat membedakan prinsip 
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Akuntansi Pajak6

(principle) dan konsep dasar (basic concepts) dengan standar (standards). Sebagai 
contoh adanya sifat informasi yang harus andal (reliable) dan relevan (relevant) sebagai 
persyaratan mutlak yang harus dipenuhi yang tidak mengikuti perubahan keadaan. 
Dibanding dengan standar yang digunakan sebagai pedoman aplikasi yang membutuhkan 
persetujuan otoritas profesi dan sebagai konsensus yang diikuti dan dipedomani para 
praktisi akuntansi. Hal ini dapat berubah sesuai perkembangan keadaan.

KONVERGENSI IFRS
Kosa kata konvergensi yaitu kata benda yang berasal dari kata kerja “converge”. Sesuai 
kamus bahasa kosa kata tersebut mempunyai arti “to become similiar or the same”.  Berarti 
konvergensi IFRS yaitu membuat standar akuntansi menjadi sama atau serupa dengan 
IFRS, dengan mengadopsi penuh atau melakukan harmonisasi.
 Kegiatan konvergensi IFRS yang diprogramkan yaitu keharusan di era  globalisasi 
ini yang tidak perlu diragukan lagi dengan memperhatikan jangkauan konvergensi IFRS 
dan masalah-masalah yang harus perlu mendapat perhatian. Disadari bahwa faktual SAK 
dengan IAS/IFRS terdapat perbedaan sebagai akibat IAS/IFRS telah berkembang pesat. 
Globalisasi ekonomi menjadi pendorong Standar Akuntansi Keuangan di mancanegara 
yang awalnya ditandai keberagaman yang selanjutnya menuju ke konvergensi IFRS yang 
dihasilkan IASB. Proses konvergensi ke IFRS berhadapan dengan banyak tantangan 
dan dampak sehingga membutuhkan suatu perhatian, karena pengembangan Standar 
Akuntansi Keuangan menjadi suatu kewajiban mengingat dinamika dan perkembangan 
bisnis. Standar Akuntansi Keuangan tentu berkaitan dengan ekonomi, sosial, hukum 
dan budaya, hal inilah yang dapat menimbulkan perbedaan konsep saja tetapi juga 
menimbulkan keragaman standar akuntansi yang berakibat tidak efisiennya dalam 
menyusun laporan keuangan.
 Ditinjau secara akademis maupun praktis terhadap akuntansi sebagai suatu sistem 
informasi keuangan dapat dikelompokan menjadi kelompok yang secara makro dan 
mikro, antara lain akuntansi pemerintahan, akuntansi lingkungan, akuntansi biaya, 
dan lain sebagainya. Penciptaan standar akuntansi inilah sangat diperlukan pihak 
pemangku kepentingan seperti manajemen, perbankan, otoritas pajak, pasar modal, dan 
lain sebagainya. Dengan demikian standar akuntansi ini bertujuan untuk melaporkan 
informasi keuangan yang memenuhi syarat relevan (relevance), dapat diandalkan 
(reliable), dapat dipahami (understandable), dan dapat diperbandingkan (comparable).
 Pada era globalisasi, pihak pemangku kepentingan suatu entitas bisnis di lingkupnya 
menjadi tidak terbatas. Komunitas bisnis pun juga telah melampaui batas negara, demikian 
arus dana juga mengalir ke suatu negara yang dikenal dengan capital inflows melalui pasar 
uang dan pasar modal seperti bentuk off shore loans, multinational companies, merger and 
aquisition, direct or indirect foreign invesments. Secara keseluruhan terhadap pihak-pihak 
yang berkepentingan membutuhkan laporan keuangan yang dapat dipahami pihak-pihak 
dimaksud dengan catatan negara  pada pihak-pihak terkait juga mempunyai standar 
akuntansi keuangan yang berbeda-beda, yang dimungkinkan timbulnya perbedaan. 
Akhirnya menjadi suatu kewajiban atau tuntutan untuk menyusun standar akuntansi 
keuangan yang dapat diterima dan dipahami oleh pihak-pihak dan juga skala dunia. 
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Bab  1. Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan 7

Sampai pada persoalan istilah yang digunakan, yang disadari bahwa informasi keuangan 
yang relevan itu banyak bersifat kualitatif dan tidak dapat dikuantifikasi yang terjadi di 
luar jangkauan akuntansi, sehingga makna International Accounting Standards menjadi 
International Financial Reporting Standards (IFRS).
 Dengan konvergensi IFRS, laporan keuangan menjadi lebih transparan, relevan, 
dapat diandalkan, dapat dimengerti, dan diterima (acceptable) di era globalisasi yang 
mampu menunjang pembangunan ekonomi Indonesia, seiring dengan perkembangan 
pasar modal dengan tetap memperhatikan keadaan, kebutuhan, dan kendala yang 
timbul. Sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar standar akuntansi dan pelaporan 
keuangan memenuhi syarat yang dapat diterima oleh publik sehingga mendapat predikat 
“Generally Accepted Accounting Principles” yaitu adanya mekanisme penyusunan 
standar akuntansi dan pelaporan keuangan melalui due process yang lengkap dengan 
dilakukan oleh suatu lembaga yang independen. Lembaga dimaksud harus mendapat 
pengakuan publik, sehingga dapat menghasilkan lembaga yang legitimate.
 International Accounting Standard Board (IASB) sebagai organisasi yang 
mengeluarkan IFRS sebagai hasil kesepakatan yang dilakukan organisasi profesi 
akuntansi dari Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, 
Amerika Serikat, dan Irlandia. Sebagai misi yang harus dilaksanakan oleh IASB 
yaitu mengembangkan Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Global. Sebagai 
pengharapan bahwa IASB mengusahakan konvergensi standar-standar akuntansi dan 
pelaporan keuangan untuk seluruh dunia terhadap IFRS. Untuk standar akuntansi dan 
pelaporan keuangan termasuk interpretasi penyusunannya melalui due process yang 
formal. Pihak International Accounting Standard committe foundation (IASCF) menyusun 
due process yang harus dilalui IFRS dan International Financial Reporting Interpretation 
Committe (IFRIC) sebelum dilakukan pengesahan. Di Indonesia standar akuntansi 
dikenal dengan:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik);
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah).

 Pada perkembangan selanjutnya sejak 1 Januari 2018 telah berlaku efektif Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Khusus  pembahasan 
SAK-EMKM akan disampaikan pada bab tersendiri di pembahasan bab lainnya untuk 
bahan pembanding.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
Dengan semakin derasnya arus investasi asing ke Indonesia yang ditandai dengan 
terbukanya Indonesia sebagai tempat investasi asing memungkinkan terbentuknya pasar 
modal di Indonesia. Sebagai konsekuensi di bidang akuntansi perlu menciptakan standar 
akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai 
wadah bagi profesi akuntansi Indonesia melakukan kodifikasi prinsip dan standar 
akuntansi yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang berlaku di Indonesia pada 
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Akuntansi Pajak8

tahun 1973. Perkembangan berikutnya pada tahun 1984 pihak komite PAI melakukan 
revisi mendasar terhadap PAI 1973 yang diterbitkan dalam PAI 1984 agar ketentuan 
akuntansi mengikuti perkembangan dunia usaha. Demikian halnya pada tahun 1994 
sebagai kelanjutannya melakukan revisi kembali dan mengodifikasikan dalam Standar 
Akuntansi Keuangan dan berganti dengan nama Standar Akuntansi Keuangan serta 
pihak IAI mulai melangkah lebih jauh melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi 
internasional. Tidak terbatas pada harmonisasi tetapi menjadi adaptasi dan adopsi dalam 
rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standard (IFRS). Indonesia 
sebagai anggota dari International Federation of Accountant (IFAC) berkewajiban untuk 
mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sesuai yang 
ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bahwa tahun 2012 Indonesia 
mengadopsi seluruh IFRS.
 Tujuan standar akuntansi sebagaimana telah dijelaskan bahwa secara garis besar 
informasi keuangan jangan sampai menjadi menyesatkan, oleh karena itulah yang 
menjadi tujuan standar keuangan yaitu melaporkan informasi keuangan yang relevan, 
dapat diandalkan, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan, ditunjukkan kepada 
para pemangku kepentingan. Di negara-negara lain seperti di negara-negara maju dan 
negara berkembang, standar akuntansi keuangan berkembang sesuai dengan kondisi 
perekonomian, hukum budaya, atau politik yang ada pada suatu negara tersebut, 
sehingga timbullah keragaman perkembangan standar akuntansi keuangannya. Tetapi 
bila melihat secara umum dapat dikelompokkan menjadi kelompok besar.

1. Kelompok Kontinental
 Pada model tersebut berasal dari Prancis yang mewajibkan perusahaan dalam 

menyusun neraca mengikuti aturan tertentu untuk menjamin adanya kewajaran 
penyajian dan aturan penyusunan laporan keuangan tersebut menjadi bagian 
comercial code. Akhirnya aturan dimaksud berlaku di Eropa yang menekankan biaya 
historis (historical cost) dan aturan metode penyusutan  yang harus diikuti dalam 
menyusun laporan keuangan fiskal.

 Pada model tersebut terlihat dengan lebih mengutamakan informasi untuk entitas 
mikro seperti perusahaan-perusahaan swasta kepada pihak pemerintah yang 
umumnya untuk melindungi kepentingan publik ataupun kepentingan pajak.

2. Kelompok Anglo Saxon
 Model dalam kelompok Anglo Saxon ini lahir di Inggris dan dalam perkembangannya 

sangat pesat dianut di Amerika Serikat. Pada kelompok Anglo Saxon sering disebut 
dengan kelompok/cluster capital market yang penyusunannya lebih mengedepankan 
kebutuhan para pemangku kepentingan di pasar modal. Informasi keuangan memang 
dibutuhkan banyak pihak yang beragam dan kedudukannya sebagai pemangku 
kepentingan yang membawa pengaruh pada perkembangan standar akuntansi yang 
sangat komprehensif. Pada akhirnya keputusan manakah yang akan diambil dengan 
menetapkan fair value yang lebih relevan ataupun mungkin historical cost yang lebih 
andal atau reliable.

3. Kelompok Amerika Latin
 Kelompok atau cluster Amerika Latin diikuti di Negara Amerika Latin yang  

umumnya negara pada tingkat inflasi yang tinggi, tentu lebih menekankan dampak 
inflasi atau laporan keuangan.
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Bab  1. Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan 9

 Dengan perkembangan dalam era globalisasi, maka laporan keuangan pihak entitas 
pelaku global haruskah disusun berdasarkan standar akuntansi yang dapat dimengerti 
serta diterima pelaku bisnis global. Oleh karena itulah kegiatan konvergensi IFRS 
menjadi keharusan yang harus dilaksanakan.

LAPORAN KEUANGAN BERDASAR PSAK
Pengertian Laporan Keuangan sesuai PSAK No. 1 (Revisi 2009) paragraf 9 adalah 
suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 
Sedangkan sebagai tujuan laporan keuangan dimaksud adalah memberikan informasi 
mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat 
bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 
ekonomi. Hal tersebut tampak laporan keuangan bertujuan umum (general purpose 
financial statement) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Dalam laporan keuangan 
juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 
daya yang dipercayakan kepada entitas, oleh karena itu laporan keuangan menyajikan 
informasi entitas yang meliputi:

1. aset;
2. liabilitas;
3. ekuitas; 
4. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
5. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 

dan
6. arus kas.

 Di samping informasi tersebut dilengkapi juga dengan informasi lain yang terdapat 
dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan dimaksud berisikan informasi tambahan 
atau apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan berupa penjelasan atau rincian 
dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos 
yang tidak memenuhi kriteria  pengakuan dalam laporan keuangan. Dengan demikian 
sebuah laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen sebagaimana 
disebutkan dalam PSAK No. 1 (Revisi 2009), yaitu:

1. laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode;
2. laporan laba rugi komprehensif selama periode;
3. laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. laporan arus kas selama periode;
5. catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan 

informasi penjelasan lain; dan
6. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian 
kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam 
laporan keuangannya.
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Akuntansi Pajak10

 Atas laporan keuangan tersebut menjadi tanggung jawab manajemen entitas, sebagai 
karakteristik umum bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan kepatuhan 
terhadap SAK. Secara tegas PSAK mengatur bahwa laporan keuangan disajikan secara 
wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Sebagai 
persyaratan penyajian yang wajar tersebut yaitu penyajian secara jujur dampak dari 
transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, 
liabilitas, pendapatan, dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan. Penyajian secara wajar mensyaratkan juga agar entitas 
untuk (paragraf 8):
1. memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 25 (Revisi 

2009) tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. 
Pada PSAK No. 25 (Revisi 2009) mengatur hierarki panduan otoritatif yang 
dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara 
khusus mengatur suatu pos tertentu;

2. menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga 
dapat memberikan informasi yang releven, andal, dapat dibandingkan, dan  
mudah dipahami.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS 
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)

Pembentukan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
(SAK ETAP) sebenarnya bertujuan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, 
yaitu entitas yang:

a. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
b. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal. Sebagai contoh pengguna eksternal yaitu 
pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga 
pemeringkat kredit.

 Terhadap  entitas yang memiliki akuntabilitas  signifikan dimaksud dipersyaratkan yaitu:
a. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan 

pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan 
penerbitan efek di pasar modal; atau

b. entitas menguasai dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar 
masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana 
pensiun, reksa dana, dan bank investasi. 

 Akuntabilitas publik yang signifikan yaitu akuntabilitas terhadap pihak kini atau 
potensial yang menyediakan sumber daya dan pihak eksternal lain yang membuat 
keputusan ekonomi. Namun tidaklah diposisikan meminta laporan keuangan secara 
khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu mereka. Dengan demikian bila 
entitas mempunyai pertanggungjawaban terhadap publik diperlukan syarat sebagaimana 
telah dijelaskan sebelumnya.
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Bab  1. Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan 11

 Sesuai SAK ETAP sebagai tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun 
yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi 
kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan 
juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban 
manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
 Dengan diberlakukannya SAK ETAP yang efektif sejak 1 Januari 2011, penentuan 
kebijakan SAK menjadi sangat strategis karena mempunyai dampak berjangka panjang yang 
dapat  arah di masa yang akan datang. Perusahaan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik 
didominasi oleh perusahaan berskala menengah ke bawah yang dikenali sebagai usaha kecil 
menegah (UKM). Perusahaan sedemikian tidak memiliki eksposur kepada pengguna pihak 
eksternal. Terhadap entitas tanpa akuntabilitas publik ini menyelenggarakan bisnis cukup 
sederhana saja, maka tidak diperlukan lagi menerapkan PSAK Besar. Mengingat dalam 
UKM mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu adanya keterbatasan sumber daya 
manusia dan sumber daya keuangan.
 Dengan jelas apabila SAK ETAP telah berlaku efektif, perusahaan-perusahaan kecil 
seperti UKM tidak diperlukan lagi untuk membuat laporan keuangan berbasis PSAK 
besar. Sebenarnya dengan SAK ETAP akan memberikan banyak manfaat dan kemudahan 
bila dibanding dengan PSAK karena tuntutan pelaporan yang lebih kompleks. Dari sisi 
ruang lingkup saja SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan digunakan untuk 
entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki 
akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk 
tujuan umum (General Purpose Financial Statement) bagi pengguna eksternal. Sebagai 
contoh pengguna eksternal atau laporan keuangan yaitu pemilik yang ada unsur 
keterlibatan langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat 
lainnya seperti telah dijelaskan sebelumnya.
 Sebaliknya bahwa entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik yang 
signifikan apabila adanya proses pengajuan pernyataan pendaftaran kepada otoritas 
seperti pasar modal atau bentuk regulator lainnya yang bertujuan untuk kepentingan 
penerbitan efek di pasar modal, atau entitas menguasai aset yang kapasitasnya 
sebagai fidusia untuk kelompok masyarakat sebagai contoh perbankan, asuransi, 
pedagang efek dan pialang, reksadana, dana pensiun, dan lain sebagainya. Apabila 
entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan tersebut dapat menggunakan 
SAK ETAP yang sebenarnya tentu entitas tersebut menggunakan PSAK. Hal inilah 
perlu pertimbangan otoritas pembuat regulasi untuk mempertimbangkannya, karena 
kemungkinan ketentuan penggunaan PSAK tersebut membutuhkan biaya yang besar 
atau rumit. Dasar pertimbangan bahwa dari sisi kebijakan akuntansi untuk SAK 
ETAP beberapa aspek memang kenyataannya lebih ringan dibanding PSAK, sehingga 
membuat aturan yang ketat dalam rangka masa transisi seperti tertuang dalam Bab 29 
SAK ETAP yaitu ketentuan transisi. Adapun ketentuan transisi dimaksud pada Bab 
29 memuat berikut ini.
1. Entitas menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun bila hal tersebut tidak 

praktis, maka entitas diperkenankan menerapkan SAK ETAP secara prospektif.
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Akuntansi Pajak12

2. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun 
laporang keuangan maka:
a. mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam 

SAK ETAP;
b. tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban bila SAK ETAP tidak 

mengizinkan pengakuan tersebut;
c. mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau 

komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan 
jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP;

d. menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang 
diakui.

3. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya 
berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal 
yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil 
penyesuaian yang muncul dari transaksi kejadian atau kondisi lainnya sebelum 
tanggal efektif SAK ETAP diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal 
penerapan SAK ETAP.

4. Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang memenuhi persyaratan untuk 
menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK 
ETAP, tetapi berdasarkan SAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. 
Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini 
untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.

5. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak 
memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas 
tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK 
ETAP. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-
ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali sesuai 
dengan butir 4.

6. Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun 
laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat 
menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP 
ini dalam menyusun laporan keuangan. Entitas tersebut menerapkan persyaratan 
dalam butir 1, dan butir 3.

LAPORAN KEUANGAN BERDASAR SAK ETAP
Seperti lazimnya laporan keuangan menyajikan dengan wajar atas posisi keuangan, 
kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Laporan keuangan yang disajikan wajar 
tersebut mensyaratkan jujur atau terbebas dari pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi 
lain sesuai dengan apa yang telah dipedomani dalam definisi atau batasan, dan kriteria 
pengakuan aset, kewajiban penghasilan, dan beban. Dalam penerapan SAK ETAP 
dengan pengungkapan tambahan akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas 
posisi keuangan kinerja keuangan dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan dimaksud 
diperlukan saat kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidaklah memadahi 
bagi pemakai dalam memahami pengaruh dari transaksi tertentu.
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Bab  1. Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan 13

 Terhadap entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP diharuskan 
membuat pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan dimaksud dalam catatan 
laporan keuangan. Isi laporan keuangan entitas yang lengkap sesuai SAK ETAP meliputi 
berikut ini.

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
 Informasi yang disajikan dalam neraca minimal mencakup pos-pos yang meliputi:

a. kas dan setara kas;
b. piutang usaha dan piutang lainnya;
c. persediaan;
d. properti investasi;
e. aset tetap;
f. aset takberwujud;
g. utang usaha dan utang lainnya;
h. aset dan kewajiban pajak;
i. kewajiban diestimasi;
j. ekuitas.

 Dalam SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang 
disajikan seperti telah disampaikan dalam Bab 4 paragraf 4.4 SAK ETAP sehingga 
pos-pos yang telah disebutkan hanya menyediakan daftar. Pos-pos yang berbeda 
baik sifat ataupun fungsinya untuk menjamin penyajian terpisah dalam neraca.

2. Laporan Laba Rugi
 Dalam laporan laba rugi minimal meliputi pos-pos:

a. pendapatan;
b. beban keuangan;
c. bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
d. beban pajak;
e. laba atau rugi neto. 

 Terhadap laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui 
dalam suatu periode tetapi dikecualikan bila SAK ETAP mensyaratkan lain.

3. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
 Untuk laporan perubahan ekuitas dimaksudkan untuk menyajikan laba atau rugi 

entitas suatu periode atas pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung 
dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi 
dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi  
dan dividen serta distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut (Bab 6 
paragraf 6.2 SAK ETAP).

4. Laporan Arus Kas
 Terhadap laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan 

setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama 
periode dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan
 Pada catatan atas laporan keuangan ini berisi informasi sebagai tambahan 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam catatan dimaksud 
memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan 
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Akuntansi Pajak14

keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan 
dalam laporan keuangan.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS 
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pada pertengahan tahun 2016 ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan 
Indonesia telah mengeluarkan exposure draft yang harus mendapatkan tanggapan paling 
lambat 23 September 2016. Dalam Standar Akuntansi Keuangan dimaksud memuat Ruang 
Lingkup; Konsep dan Prinsip Pervasif; Penyajian Laporan Keuangan; Laporan Laba Rugi; 
Catatan atas Laporan Keuangan; Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan; Aset 
dan Liabilitas Keuangan; Persediaan; Investasi pada Ventura Bersama; Aset Tetap; Aset 
Takberwujud; Liabilitas dan Ekuitas; Pendapatan dan Beban; Pajak Penghasilan; Transaksi 
dalam Mata Uang Asing; Ketentuan Transisi; dan Tanggal Efektif.
  

PAJAK PENGHASILAN
Dalam Bab 24 SAK ETAP mengatur masalah pajak penghasilan yang tujuan dalam 
pengaturan tersebut yaitu pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar 
negeri sebagai dasar Penghasilan Kena Pajak, sedangkan sebagai lingkup pajak diberikan 
contoh pemungutan dan pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas 
asosiasi atau joint venture atas distribusi ke entitas pelapor.
 Dalam pajak penghasilan entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak 
penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Apabila 
terjadi jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode 
sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus 
mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Pelaporan atas pajak penghasilan tersebut 
bahwa entitas harus mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama 
beban pajak penghasilan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
Dengan mengacu pada Bab 26 SAK ETAP bahwa entitas harus mencatat transaksi mata 
uang asing pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional dengan menggunakan 
kurs tunai (spot rate) pada tanggal transaksi antara mata uang fungsional dan mata uang 
asing. Tanggal transaksi dimaksud yaitu tanggal transaksi pertama kali memenuhi syarat 
pengakuan sesuai SAK ETAP yang praktisnya kurs yang mendekati kurs sebenarnya pada 
tanggal transaksi sering digunakan. Dalam kondisi normal dicontohkan dalam SAK ETAP 
yaitu kurs rata-rata seminggu atau sebulan dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam 
mata uang asing yang terjadi selama periode. Tetapi tidaklah tepat bila kurs tukar terjadi 
fluktuasi yang sangat signifikan.
 Perlu kiranya dicermati bahwa SAK ETAP memberikan kriteria untuk kepentingan 
akuntansi atau transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing ini yaitu transaksi 
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Bab  1. Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan 15

yang didominasi atau harus diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi 
yang timbul ketika entitas:
1. membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata 

uang asing;
2. meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang 

didenominasi dalam mata uang asing;
3. memperoleh atau melepas aset, atau terjadinya atau menyelesaikan kewajiban yang 

didenominasi dalam mata uang asing.

 Hal tersebut dikondisikan pada pengakuan awal, sedangkan pada setiap akhir 
periode pelaporan, pihak entitas diharuskan:
1. melaporkan pos moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs penutup (kurs 

pada tanggal pelaporan); 
2. melaporkan pos nonmoneter yang diukur dengan biaya perolehan historis dalam 

mata uang asing dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
3. melaporkan pos nonmoneter yang diukur dengan nilai wajar dalam mata uang asing 

dengan menggunakan nilai tukar pada saat nilai wajar ditentukan.

 Atas selisih kurs pada laporan laba rugi periode terjadinya, yang timbul dari 
penyelesaian transaksi moneter pada kurs yang berbeda dengan kurs penjabaran pada 
pengakuan awal selama periode berjalan atau pada laporan keuangan sebelumnya, yang 
menguntungkan atau merugikan harus diakui oleh entitas. Hal lainnya yaitu pada saat 
keuntungan atau kerugian transaksi nonmoneter diakui secara langsung dalam ekuitas, 
maka entitas harus mengakui komponen keuntungan atau kerugian dari pertukaran 
secara langsung dalam ekuitas. Tetapi saat keuntungan atau kerugian transaksi moneter 
diakui dalam laporan-laporan laba rugi, entitas harus mengakui komponen keuntungan 
atau kerugian pertukaran dalam laporan laba rugi.

MATA UANG PENCATATAN DAN PELAPORAN DALAM SAK ETAP
Terhadap semua entitas yang akan menggunakan atau telah menggunakan mata uang 
selain rupiah sebagai mata uang pelaporan diatur sebagai berikut.

1. Mata uang pencatatan yaitu mata uang yang digunakan oleh entitas untuk 
membukukan transaksi terhadap mata uang pencatatan haruslah sama dengan mata 
uang pelaporan.

2. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan 
keuangan. Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas di Indonesia adalah 
mata uang rupiah. Pihak entitas dapat menggunakan mata uang selain rupiah 
sebagai mata uang pelaporan hanya bila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata 
uang fungsional.

3. Mata uang fungsional yaitu mata uang utama dalam arti substansi ekonominya, 
sebagai mata uang yang dicerminkan dalam kegiatan operasi entitas.

4. Laporan keuangan pada umumnya dilaporkan dalam uang lokal, tetapi bila entitas 
menggunakan mata uang selain mata uang lokal seperti dolar Amerika, maka mata 
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Akuntansi Pajak16

uang pelaporan harus merupakan mata uang fungsional. Mata uang fungsional 
dimaksud dapat merupakan mata uang rupiah atau selain rupiah tergantung pada 
substansi ekonominya yang memenuhi indikator-indikator  secara menyeluruh.
a. Indikator arus kas. Arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama entitas 

didominasi mata uang tertentu.
b. Indikator harga jual. Harga jual produk entitas dalam jangka pendek sangat 

dipengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk entitas secara 
dominan dipasarkan untuk ekspor.

c. Indikator biaya. Biaya-biaya entitas secara dominan sangat dipengaruhi 
pergerakan mata uang tertentu.

UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam standar akuntansi, Undang-Undang Perpajakan 
mengalami reformasi. Perubahan tersebut antara lain dengan telah diundangkannya 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 
2009. Dengan perubahan terakhir tersebut memang  terdapat banyak perbedaan antara 
PSAK dan SAK ETAP hasil konvergensi dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP)  dan Undang-Undang Pajak Penghasilan 
(Undang-Undang PPh) adalah sebagai berikut.

1. Mata Uang Pelaporan
a. Sesuai PSAK No. 10 bahwa pembukuan dilakukan dengan menggunakan mata 

uang fungsional dan tidak mengatur mengenai mata uang pelaporan, tetapi 
dianjurkan menggunakan mata uang rupiah.

b. Berbeda dalam SAK ETAP Bab 25 yang menyatakan uang pelaporan adalah 
menggunakan mata uang rupiah dan mata uang pelaporan harus sama dengan 
mata uang pencatatan.

c. Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang KUP bahwa mata uang pelaporan yaitu mata 
uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan menggunakan satuan 
mata uang rupiah.

d. Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan 
menggunakan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak 
setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

2. Dasar Pengukuran
a. PSAK No. 48 menyebutkan bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai jumlah 

tercatatnya (carrying amount) melebihi jumlah terpulihkan (recoverable amount), 
maka entitas diharuskan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan.

b. Bab 22 SAK ETAP tentang penurunan nilai aset menyebutkan juga bahwa 
entitas harus menilai pada setiap tanggal  pelaporan apakah terdapat indikator 
penurunan nilai aset. Apabila terjadi entitas harus mengestimasi nilai wajar 
dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut.

c. Dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu pada Pasal 10 ayat (I) Undang-Undang 
PPh bahwa cara penilaian harta dalam rangka menghitung penghasilan terutang 
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Bab  1. Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan 17

sehubungan keuntungan atau kerugian bila terjadi penjualan atau pengalihan 
harta yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 18 ayat 4 UU PPh) yaitu 
menggunakan nilai perolehan. Nilai perolehan tersebut adalah jumlah yang 
seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya (jumlah yang 
seharusnya diterima).

 Ketentuan dalam PSAK maupun SAK ETAP menganut estimasi sedangkan 
Undang-Undang Perpajakan menganut realisasi.

3. Revaluasi Aset
a. PSAK No. 16 (Revisi 2007) menyatakan model revaluasi yaitu setelah diakui 

sebagai aset suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus 
dicatat pada jumlah revaluasian. Jumlah dimaksud yaitu nilai wajar pada tanggal 
revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai 
yang terjadi adalah tanggal revaluasi. Revaluasi aset dilakukan dengan keteraturan 
yang cukup reguler.

b. Bab 15 SAK ETAP paragraf 15.15 menyatakan revaluasi aset tetap pada umumnya 
tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan 
biaya perolehan atau harga pertukaran. Menyimpang dari ketentuan tersebut 
mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Laporan keuangan 
harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan 
dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap 
gambaran keuangan entitas.

c. Pasal 19 ayat (I) Undang-Undang PPh memberikan kewenangan pada Menteri 
Keuangan menetapkan peraturan tentang penilaian kembali dan faktor 
penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan 
penghasilan karena perkembangan harga. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
No.79/PMK.03/2008 bahwa perusahaan/Wajib Pajak yang akan mengajukan 
revaluasi aset tetapnya diwajibkan mengajukan permohonan kepada Direktur 
Jenderal Pajak. Terhadap aset tetap perusahaan yang telah direvaluasi tidak 
dapat dilakukan revaluasi kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008.

 Sebenarnya masih terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dalam pengaturan akuntansi 
(PSAK dan SAK ETAP) dengan Undang-Undang Perpajakan. Namun pembahasan perbedaan 
tersebut akan dialokasi ke dalam bab-bab yang relevan dengan pembahasan.
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