Kursus 4 Hari dari LDI Training

Aspek Aspek Perpajakan pada
Perusahaan Oil & Gas
Oleh:
H. Zainal Bachrie SH. BKP dan Ir. Mak Kuk Tjiang BKP
( Fungsional DJP dan Senior Tax Consultant)

Pendahuluan
Pajak adalah Sumber Pemasukan bagi Negara, tapi selalu menjadi “menakutkan” bagi
pengusaha. Oleh karena itu kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman Undang Undang
Pajak dan tata cara pelaksanaannya sangat diperlukan oleh wajib pajak (pengusaha) agar tidak
terjadi abuse of power oleh oknum kantor pajak.
Pemahaman yang baik dari WP akan UU Pajak akan membuat laporan pajak WP menjadi baik,
sesuai dengan mandat UU tersebut dan terhindar dari segala bentuk sanksi yg memberatkan.
Baik sanksi material yang besar yang dapat membangkrutkan perusahaan maupun pidana
pajak bagi pengusaha tersebut.
Pemahaman yang baik juga akan membuat WP dapat membayar dengan tepat, bahkan
dengan perencanaan pajak yang baik, akan menambah net profit karena pembayaran pajak
yang lebih hemat/kecil.
Karena itu kami selenggarakan short course perpajakan ini untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Yang fokus hanya untuk kebutuhan perusahaan khususnya perusahaan Oil & Gas,
sehingga dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari pada perusahaan.

Materi yang akan dibahas
1. KUP (KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)
Peserta dapat memahami istilah2 pajak, Hak dan kewajiban WP, tata cara pembukuan
pajak, pemeriksaan dan ketetapan pajak, produk2 hukum dan sanksi2 nya serta tata cara
penagihan dan akibatnya, hak2 WP melalui keberatan dan banding serta gugatan, tindak
pidana pajak dan penyidikan pajak.
BAHAN-BAHAN (SUMBER ACUAN):
a. Undang-undang KUP
b. Peraturan Pemerintah terkait
c. Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan
d. Peraturan Dirjen Pajak dan surat edaran serta surat lainnya.
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2. PAJAK PENGHASILAN
Peserta memahami tentang obyek Pajak, Subyek Pajak, Dasar pengenaan penghasilan,
tarif pajak penghasilan, koreksi fiskal dan angsuran Pajak.
BAHAN-BAHAN (SUMBER ACUAN):
a. Undang-undang Pajak Penghasilan;
b. Peraturan Pemerintah Terkait PPh
c. /Keputusan Menteri Keuangan di bidang PPh
d. Peraturan DJP, surat edaran dan surat serta peraturan lainnya

.
3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH (PPN DAN PPn BM)
Peserta memahami istilah-istilah dan obyek PPN/PPN-BM, BKP, BKP-BM, JKP, PKP, tata
cara penerbitan dan pembuatan Faktur Pajak, PM PK dan tata cara pengkreditan serta
mekanisme penghitungannya, aturan aturan khusus pada UU PPN/PPN-BM
BAHAN BAHAN (SUMBER ACUAN):
a. UU PPN dan PPn BM
b. Peraturan Pemerintah
c. PMK/KMK lainnya
d. Peraturan DJP, SE dan surat serta peraturan lainnya.

4. PERLAKUAN KHUSUS (PPH dan PPN) PERUSAHAAN MIGAS
Pembahasan pasal demi pasal aturan2 khusus perusahaan Oil & Gas
a. Pasal 31D UU PPh
b. PP 79 Th 20103
c. PP 53 Th 2017
d. PMK 218 Th 2014
Peserta memahami bahwa terdapat perlakuan (aturan) khusus yang diberlakukan untuk
pengenaan PPh dan juga atas PPN yang merupakan fasilitas bagi perusahaan di bidang
migas sehingga pesrta dapat menggunakan fasilitas/hak tersebut dengan benar untuk
penhitungan PPh dan juga PPN perusahan bersangkutan.

Siapa yang layak hadir
1. Direktur
2. Manajer dan Pengawas di Semua Departemen
3. Staf Keuangan dan Akuntansi
4. Personil Departemen Pajak
5. Pengacara dan Karyawan Kontrak
6. Dan siapa saja yang perlu memahami Pajak Indonesia
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Metodologi Pengajaran
Pelatihan selama 4 hari ini dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, diskusi, studi
kasus, pemecahan masalah perpajakan.

Fasilitator Anda
1. H. Zainal Bachrie SH. BKP
Sangat berpengalaman di bidang Pajak, 36 tahun mengabdi pada negara sebagai
Pegawai direktorat jenderal pajak di berbagai level kantor pajak, baik bidang administrasi,
tekhnis sampai dengan fungsional Pemeriksa Pajak. Selain pendidikan umum Sarjana
Hukum beliau juga dilengkapi berbagai diklat kedinasan dari DJP sehingga sangat
memahami seluk beluk Undang undang pajak bahkan hapal titik koma nya. Karena itu
sebagai trainer/speaker bukan pekerjaan sulit bila dilihat dari pengalaman Beliau mengajar
di berbagai Universitas/Perguruan Tinggi dan Seminar/workshop di berbagai lembaga
khususnya pada Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia.
Beliau memberikan training bukan hanya berdasarkan teori tetapi juga berdasarkan
praktek sehari-hari sebagai konsultan pajak.

2. Ir. Mak Kuk Tjiang BKP.
Sebagai pemilik usaha pabrik kopi di bengkulu dan jasa kontraktor, sangat memudahkan
Beliau memahami Pajak dari kacamata pengusaha. Motto nya adalah : “Bayar Pajak
hukumnya wajib, tetapi mari bayar pajak sekecil2nya asal sesuai aturan”. Sehingga beliau
sangat gemar membuat Tax Planning sehingga setiap usaha selalu dibuatkan
perencanaan pajak yang baik. Jabatannya di Asosiasi Konsultan Pajak AKP2I pada divisi
PPL membuat beliau selalu menjadi penyelenggara dan pembicara seminar dan workshop
pajak bagi anggota akp2i maupun umum.
Beliau memberikan training bukan hanya berdasarkan teori tetapi juga berdasarkan
praktek sehari-hari sebagai konsultan pajak.

To enroll or get more information, please contact

PT. Loka Datamas Indah
Phone
Fax
Email
Web site
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+62 21 6326911
+62 21 6305074
Lditrain@indo.net.id
www.Lditraining.com

