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Pph Final Atas Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan Amsyong
Meskipun pajak PPn, PPh dan Mamin telah lama dipotong dan dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD di Kota Bekasi, namun setiap tahun tetap menjadi bahan pertanyaan berulang oleh para Bendahara dan/atau pelaksana kegiatan. Seperti, “Bagaimana besaran pajak honor pegawai non-ASN?” atau “Apakah diperbolehkan jika terjadi pembayaran berulang kali atas kwitansi yang nilainya dibawah nilai dasar pengenaan pajak pada toko/penyedia yang sama, padahal jika nilainya di total seharusnya dikenakan pajak?” Pertanyaan atas keragu-raguan atas pengenaan tarif dan pembayaran pajak itu membuat Bendahara/Pelaksana kegiatan tidak
tenang. Maka dengan kehadiran buku ini, dapat menjadi sebagai rujukan ensiklopedia baru bagi Bendahara menghitung tarif pajak SPJ di Pemkot Bekasi yang lebih tepat. Itulah intro singkat buku ini yang dapat menggambarkan Singkat, Padat dan Jelasnya maksud dan tujuan buku ini. Selamat membaca…
Buku ini berisi tentang kumpulan artikel dari pertanyaan para pembaca mengenai persoalan pajak yang sering mereka alami. Meliputi 3 bagian utama, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai/PPN, dan Pajak Penghasilan/PPh. Sehingga diharapkan dapat membantu dan memberi kontribusi bagi Wajib Pajak. Selain itu, Wajib Pajak dapat mengenal lebih jauh mengenai persoalan perpajakan di Indonesia, kasus-kasusnya serta solusinya.
Buku Praktikum Perpajakan: Program Studi S-1 Manajemen ini disusun dengan tujuan memberi latihan dan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Praktikum Perpajakan. Buku ini menekankan pada penyelesaian kasus-kasus sampai pada pengisian formulir serta pelaporannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan), baik masa ataupun tahunan. Kasus-kasus perpajakan yang dimuat terdiri dari PPN dan PPnBM, PPh OP 1770 S, PPh 21, dan PPh Badan.
Di dalam buku ini pembaca dijelaskan mengenai tata cara pendaftaran NPWP, pembukuan atau pencatatan, objek PPh, penghitungan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berbagai kondisi Wajib Pajak.
PRAKTIKUM PERPAJAKAN: Program Studi S1 Manajemen
Buku Saku Bendahara Pengeluaran
Administrasi Pajak SMK/MAK Kelas XI
Praktikum Perpajakan Seri 5
Perpajakan Brevet A dan B

Pengertian Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, di Desa di kenal dengan adanya Pemerintahan Desa. Buku
Panduan Perpajakan Dalam Belanja Desa ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Buku ini menyampaikan mengenai bagaimana para pencari keadilan dalam hal ini Wajib Pajak yang memiliki sengketa dengan fiskus membantah, menyampaikan alasan atau menyanggah dalam gugatan atau dalam uraian banding mereka mengenai keberatan mereka atas koreksi dari fiskus. Dengan menguasai materi dalam buku ini maka ada dapat mengukur posisi anda, seberapa kuat posisi anda. Anda dapat belajar dari pengalaman-pengalaman Wajib Pajak yang terdahulu sehingga anda dapat menyiapkan diri anda dengan
lebih baik sebelum memutuskan untuk membawa kasus anda ke Pengadilan pajak. Screening Your Tax Case & Measure Your Position Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak Jilid 4 PPH Pasal 26 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Kontribusi pajak semakin signifi kan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional untuk menyukseskan program-program pembangunan, yang secara bertahap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan jumlah wajib pajak mengindikasikan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar semakin meningkat. Meski demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh fiskus di
lapangan dalam memasyarakatkan pelaksanaan pajak pusat. Dengan bahasa yang jelas dan lugas buku ini membahas siapa saja subjek pajak, apa saja objek pajak, cara menghitung pajak, tata cara memotong serta memungut pajak, dan cara menyetorkan serta melaporkannya. Secara mendetail, buku yang ditulis berdasarkan penelitian dan pengalaman penulis sebagai praktisi, konsultan, dan dosen perpajakan ini memaparkan teori, konsep, aplikasi kebijakan, dan administrasi pemotongan serta pemungutan pajak penghasilan
di Indonesia, yang meliputi PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 4 Ayat 2 (Final), dan Pasal 15. Selain itu, di sini pembaca juga bisa mempelajari tax planning terkini, yang disertai dengan banyak contoh perhitungan dalam berbagai variasi. Dengan pembahasan yang sedemikian lengkap, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi orang pribadi, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan perpajakan untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif dan aktual, tetapi juga dapat digunakan sebagai buku ajar
mata kuliah Pajak Penghasilan: Pemotongan dan Pemungutan di perguruan tinggi baik untuk tingkat Strata I maupun Program Diploma (D-I s/d D-IV), jurusan administrasi bisnis, akuntansi, perpajakan, manajemen, dan sebagai materi pelatihan perpajakan, termasuk Brevet A/B.
Selamat tinggal manual dan selamat datang digitalisasi … Pesatnya pengguna teknologi internet pada masa Revolusi Industri 4.0 ini, memengaruhi pelayanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi Wajib Pajak dalam rangka membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Kewajiban perpajakan, sesuai dengan prinsip Self Assessment System, memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan
melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. DJP telah memulai konsep modernisasi perpajakan dengan mengeluarkan aplikasi pajak serba elektronik. Dalam hal Pajak Penghasilan (PPh), telah disediakan aplikasi e-SPT, digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dan membuat SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), telah disediakan aplikasi e-Faktur, digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik dan membuat SPT Masa PPN 1111. Dalam hal penyetoran pajak, telah disediakan e-Billing system, digunakan wajib pajak dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak kapan dan dimana saja sepanjang tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal pelaporan pajak, telah disediakan e-Filing, digunakan oleh wajib pajak dapat melaporkan pajak kapan dan dimana saja sepanjang tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Buku ini ditulis untuk melengkapi
literatur buku-buku praktik pajak elektronik yang minim dijual di toko-toko buku, dan merupakan buku pertama yang membahas praktik perpajakan menggunakan pendekatan kasus secara komperehensif dan tuntas. Buku ini dapat digunakan oleh Mahasiswa jurusan Akuntansi Perguruan Tinggi untuk mata kuliah Laboratorium/Praktik Perpajakan; Siswa jurusan Akuntansi Kelas XII SMK Bisnis Manajemen untuk mata pelajaran Praktik Administrasi Pajak; Karyawan bagian pajak yang ingin menguasai aplikasi perpajakan; dan Orang
Pribadi yang ingin melaporkan pajak tahunan.
Pot-put & kepalu
Akuntansi Pajak (ed.1)
Perpajakan 1
Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan
PROMOSI KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Pajak. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.
Versi cetak buku saku ini telah menjadi Panduan PPK-SKPD & Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemkot Bekasi sejak tahun 2016. Sedangkan ini adalah versi e-book dengan memuat konten yang sama. Isi buku ini memaparkan perihal sbb: 1. Penomoran pada Simda 2. Contoh semua jenis SPJ 3. Klasifikasi pengenaan pajak dan 4. Terjemahan Perwal Bekasi 65/2013
Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Pemerintah (selaku pengguna eksternal laporan akuntansi), khususnya Direktorat Jenderal Pajak juga membutuhkan informasi akuntansi tersebut sebagai dasar dalam penetapan besarnya pajak terutang. Oleh sebab itu, laporan akuntansi komersial yang dihasilkan dari serangkaian aktivitas pencatatan, pengikhtisaran, dan pengklasifikasian masih
perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga diperlukan adanya akuntansi khusus yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut. Akuntansi khusus yang dimaksud adalah akuntansi perpajakan. Buku ini sangat tepat untuk dibaca (dimiliki) sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang ada di program studi S1 Akuntansi maupun S2 Akuntansi. Buku ini juga dapat digunakan sebagai acuan praktik bagi para eksekutif akuntansi yang terlibat dalam proses penyusunan
laporan keuangan fiskal. Pembahasan yang diberikan dalam buku ini menggunakan bahasa yang sangat sederhana, sehingga memungkinkan bagi para pembaca (khususnya pemula) untuk dapat memahaminya secara lebih mudah dan praktis.
Pajak merupakan sumber utama pendanaan pembangunan di Indonesia. Dibutuhkan peran serta masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sistem self assesment dalam pelaporan pajak di Indonesia membuat masyarakat atau Wajib Pajak harus memahami cara untuk melaporkan pajaknya sendiri. Namun, kenyataannya masyarakat atau Wajib Pajak sering tidak atau memahami peraturan-peraturan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Apa
yang dimaksud dengan NPWP? Apa yang dimaksud dengan PKP? Siapa saja yang wajib mempunyai NPWP/PKP? Bagaimana cara memperoleh NPWP/PKP? Apa yang dimaksud dengan e-Biling dan e-Filing? Bagaimana membayar pajak? Bagaimana melaporkan pajak? Apa sanksinya jika terlambat membayar atau melapor pajak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering ditanyakan oleh masyarakat atau Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Buku ini berisikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan disertai jawaban sesuai peraturan yang terbaru.
RINGKASAN DAN KUMPULAN PERATURAN PERATURAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
Aplikasi dan Terapan
Program Studi S-1 Manajemen Tahun Ajaran 2019/2020
Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan
Screening Your Tax Case & Measure Your Position Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak

Buku Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut ini ditulis sebagai upaya untuk memperbanyak perbendaharaan kepustakaan ilmu kesehatan, khususnya bidang ilmu kesehatan gigi dan mulut. Penekanan utama dari materi buku ini adalah dari capaian pembelajaran kurikulum pendidikan Diploma IV Keperawatan Gigi tahun 2014. Selain itu, dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pendidikan dan pengajaran, balk di kelas maupun di lapangan/lahan praktik. Buku ini mengambil contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dialami dalam profesi sebagai seorang tenaga
kesehatan gigi maupun mulut agar penerapan konsep, teori, dan metodenya dapat dengan mudah diaplikasikan. Diharapkan setelah selesai membaca buku ini, mahasiswa, tenaga kesehatan gigi maupun mulut, dan praktisi kesehatan akan lebih memahami serta mempraktikkan pentingnya konsep sekaligus metode bagaimana menjadi seorang profesional di masa depan yang berkarya dalam dunia medis.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Perpajakan. Sistematika buku Perpajakan ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 15 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: Dasar-Dasar Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (Umum), Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26,
Perhitungan PPh Akhir Tahun dan Koreksi Fiskal, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai, PBB dan BPHTB, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Buku ini menyampaikan mengenai bagaimana para pencari keadilan dalam hal ini Wajib Pajak yang memiliki sengketa dengan fiskus membantah, menyampaikan alasan atau menyanggah dalam gugatan atau dalam uraian banding mereka mengenai keberatan mereka atas koreksi dari fiskus. Dengan menguasai materi dalam buku ini maka ada dapat mengukur posisi anda, seberapa kuat posisi anda. Anda dapat belajar dari pengalaman-pengalaman Wajib Pajak yang terdahulu sehingga anda dapat menyiapkan diri anda dengan lebih baik sebelum memutuskan untuk membawa kasus
anda ke Pengadilan pajak. Screening Your Tax Case & Measure Your Position Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Buku Praktikum Perpajakan ini disusun dengan tujuan untuk memberi latihan dan pemahaman tentang perpajakan. Sasaran utama dan menyeluruh untuk mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Praktikum Perpajakan. Buku ini menekankan pada penyelesaian kasus-kasus sampai pada pengisian formulir serta pelaporannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah disesuaikan dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Buku praktikum ini terdiri dari kasus tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan baji Wajib Pajak Orang
Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Buku ini layak dibaca dan dimiliki oleh mahasiswa dan semua orang yang ingin memahami perpajakan. Selamat membaca buku ini.
Konsep dan Analisis Rasio Pajak
AKUNTANSI PERPAJAKAN
Hukum Pajak
Screening Your Tax Case & Measure Your Position Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak Jilid 4 PPH Pasal 26
Belajar PPh Orang Pribadi
Dalam sistem pajak penghasilan (pph), mekanisme pelunasan pajaknya dilakukan dengan melalui berbagai cara. Ada yang dilunasi dalam tahun berjalan, yaitu pada masa pajak atau pada bagian masa pajak. Ada juga yang dilunasi pada akhir tahun pajak sebelum surat pemberitahuan (spt) tahunan disampaikan. Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat digambarkan sebagai berikut: a. pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, berupa: 1) melalui pelunasan pajak
penghasilan oleh wajib pajak sendiri; 2) melalui pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain; b. melalui pelunasan pajak penghasilan pada akhir tahun pajak, sebelum surat pemberitahuan (spt) tahunan disampaikan; c. melalui pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah, misalnya pajak penghasilan untuk gaji/tunjangan bagi ASN dan anggota TNI/POLRI; d. melalui pembayar pajak di luar negeri yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di
luar negeri. Dengan adanya berbagai cara pelunasan pajak penghasilan tersebut, mengakibatkan adanya kesalah pahaman di masyarakat yang mengira bahwa pajak penghasilan terdiri dari berbagai jenis pajak. Ada ratusan bahkan ribuan peraturan yang brekenaan dengan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan yang tersebar dalam berbagai pasal-pasal dalam undang-undang tentang pajak penghasilan, peraturan pemerintah, keputusan atau peraturan Menteri Keuangan, serta
keputusan, peraturan dan surat edaran Direktur Jenderal. Dalam rangka untuk membantu mengurangi beban yang dipikul para pemungut dan pemotong pajak penghasilan dalam mencari peraturan mengenai pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan yang tepat, e-book ini disusun dengan memuat ringkasan dan penjelasan, serta kumpulan peraturan yang berkenaan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26, serta
pemungutan Pasal 22. Spesifikasi e-book: E-book dibuat dalam format PDF yang dilengkapi dengan fasilitas bookmark. E-book dapat dibuka dengan Adobe Reader versi 9 ke atas. Tebal e-book: 613 halaman, xvii.
Sebagaimana kita ketahui bahwa rasio pajak negara kita lebih rendah daripada rasio pajak beberapa negara tetangga, dan tergolong rendah dibandingkan dengan rasio negara-negara maju. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat rasio pajak yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang bersifat makro dan faktor-faktor yang bersifat mikro. Faktor-faktor yang bersifat makro, di antaranya adalah tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata
laksana pemerintahan yang baik; sedangkan, faktor-faktor yang bersifat mikro, di antaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar-lembaga negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak. Menyadari kelangkaan dalam literatur perpajakan yang mampu menyajikan perpaduan antara teori dan konsep secara memadai sekaligus memberikan gambaran aplikasi administrasi perpajakan, Sdr. Adinur Prasetyo tergerak untuk mencoba
menulis dan menyusun buku ini. Buku berjudul “Konsep dan Analisis Rasio Pajak” ditulis sebagai hasil pengamatan yang dilakukan selaku praktisi sekaligus akademisi. Diharapkan buku ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang perpajakan dan administrasi, khususnya mengenai konsep dan analisis rasio pajak, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca.
Paparan yang sangat jelas dan ringkas mengenai berbagai hal dalam perpajakan di Indonesia. Sangat pas untuk mahasiswa jurusan Ekonomi, pelaku usaha, atau siapapun yang ingin memahami tentang ketentuan perpajakan di Indonesia. Penerbit Garudhawaca.
“Bayar pajak UMKM sangat mudah lho, cuma 0,5% setiap bulan” Mendengar jargon tersebut, kewajiban perpajakan bagi WP UMKM yang menggunakan PPh Final memang terlihat sangat mudah. Namun, tidak semua WP UMKM memahami kewajiban perpajakannya. Hal ini karena kurangnya pemahaman mengenai penerapan tarif PPh Final tersebut. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi WP UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018. Pembaca
dapat mempelajari ketentuan pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, pembukuan dan pencatatan, WP UMKM yang diperkenankan menggunakan PPh Final, menentukan peredaran bruto yang menjadi Dasar Pengenaan PPh Final, cara pembayaran dan pelaporan PPh Final, cara menghitung pajak bagi WP UMKM yang memilih menggunakan ketentuan umum PPh, serta cara pemenuhan kewajiban WP UMKM yang dikukuhkan sebagai PKP. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penulis
menyajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertakan contoh kasus yang terkait dengan WP UMKM. Tidak hanya cocok bagi WP UMKM, buku ini juga bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi perpajakan, maupun masyarakat yang ingin mempelajari mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan WP UMKM.
Administrasi Pajak SMK/MAK Kelas XII
Kebijakan Dan Administrasi Schedular Taxation; Konsep Dan Implementasi Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Perencanaan Perpajakannya Terkini
Tarif Pajak SPJ
Perpajakan Digital
Bisnis Kos Laba Joss
Sebagai wajib pajak bendahara pengeluaran diwajibkan memungut pajak-pajak negara ketika melakukan pembayaran dengan uang persediaan tersebut, sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan terhadap pembayaran yang dilakukan tersebut harus dipotong/dipungut pajak-pajak terutangnya. Untuk maksud itulah buku ini kami susun dengan harapan bisa
menjadi acuan atau rujukan khususnya bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran maupun pelaporan pajak-pajak, sesuai kapasitasnya sebagai seorang bendahara. Walaupun demikian, buku ini dapat juga dijadikan acuan bagi pemberi kerja maupun para pemungut/pemotong pajak lainnya. Buku ini disusun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan yang berlaku saat ini. Oleh karena ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ini kerap kali mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat, maka disarankan para pemakai buku untuk senantiasa mengikuti perkembangan peraturan di bidang perpajakan ini, untuk menyesuaikan pemungutan/ pemotongan pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkini.
Buku Akuntansi Perpajakan ini berisi tentang bagaimana Wajib Pajak dapat memahami, menyusun Pelaporan Pajak sesuai dengan aturan yang terbaru/yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan benar. Setelah memahami teori dengan benar diharapkan dapat menerapkan administrasi perpajakan dengan baik sehingga sebagai wajib pajak orang pribadi dapat melaksanakan Pelaporan
Pajak dengan benar. Karena itu perlu upaya peningkatan peningkatan pengetahuan terkait dengan dinamika perpajakan di Indonesia, sehingga sangat urgensi diadakan ketersediaan sumber bacaan yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Buku ini diharapkan dapat membantu bagi setiap wajib pajak harus senantiasa mengikuti aturan pelaksanaan perpajakan yang terbaru untuk menghindari sanksi
administrasi, sehingga dapat menghemat biaya pajak yang seharusnya tidak dikeluarkan. Buku Akuntansi Perpajakan ini berisi materi tentang: - Pengertian Akuntansi dan Pajak - Penjelasan Pos-pos Neraca Bagian Aset - Penjelasan Pos-pos Neraca Bagian Hutang - Penjelasan Pos-pos Neraca Bagian Ekuitas - Penjelasan Pengakuan Pendapatan dan Biaya - Penjelasan PSAK 46 - Soal-soal Latihan.
Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Perpajakan 1. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis
Buku ini menekankan pada penyelesaian kasus-kasus sampai pada pengisian formulir serta pelaporannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan), baik masa ataupun tahunan. Kasus-kasus perpajakan yang dimuat terdiri dari PPN dan PPnBM, PPh OP 1770 S, PPh OP 1770, PPh 21, dan PPh Badan.
Dasar-Dasar Perpajakan
Mahir Praktik Perpajakan Bendahara
Perpajakan Indonesia
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Pajak penting untuk membangun kemandirian bangsa, tetapi apakah kita semua sudah tahu cara menghitung pajak yang harus dibayarkan? Sebagian besar wajib pajak masih tidak paham dan mengalami kesulitan ketika menghitung pajak yang harus dibayar. Buku ini akan menjawab semua ketidaktahuan Anda terkait cara menghitung pajak. Di sini akan dibahas cara menghitung pajak oleh setiap profesi, badan usaha, dan peristiwa khusus lainnya. Anda juga akan mengetahui trik
legal membayar pajak yang lebih efisien. Salam Penebar Swadaya Grup & RAS
Buku praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mudah mengaplikasikan peraturan-peraturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23/26, 4 ayat (2), dan 15. Dalam buku praktikum ini, soal-soal yang disajikan berupa studi kasus yang komprehensif (latihan soal beberapa transaksi pembayaran sampai dengan pengisian SPT) dan mencakup kasus-kasus yang mendekati praktik-praktik di lapangan. Mahasiswa juga dapat
mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus-studi kasus yang ada dalam buku ini. Buku praktikum ini juga menjelaskan secara singkat ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang terkait penghitungan PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan 15, seperti ketentuan terkait mekanisme pengenaan pajak, pihak pemotong/pemungut pajak, pihak yang dipotong/dipungut, serta objek dan tarif pemotongan/pemungutan PPh dimaksud. Harapannya mahasiswa dapat dengan mudah dan
cepat memperoleh acuan ketentuan penghitungan PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan 15 pada saat mengerjakan studi kasus.
Regulasi tentang Perpajakan di Indonesia acap kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut terkadang menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Masyarakat non wajib pajak (belum ber-NPWP), seperti pelajar dan mahasiswa pun juga mengalami hal yang sama ketika mempelajari bidang perpajakan pada tahun tertentu dan ketika pada tahun kemudiannya sudah harus melakukan penyesuaian untuk mengetahui pemahaman terkini tentang pajak.
Berawal dari hal tersebut buku ini dibuat. Buku perpajakan ini diharapkan mampu membawa masyarakat, pelajar ataupun mahasiswa untuk lebih mendalami regulasi perpajakan dari sisi praktiknya, dengan mengedepankan pemutakhiran peraturan yang terbaru dibidang perpajakan.
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BUKU PRAKTIKUM PAJAK
Pengantar Perpajakan
Perpajakan
Hukum Pajak di Indonesia
Praktikum Perpajakan
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester
gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam
pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Dasar-Dasar Perpajakan. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.
Edisi 2019 dilengkapi ringkasan dan studi kasus
(PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2),15)
Akuntansi Perpajakan
Panduan Perpajakan Dalam Belanja Desa
Kumpulan Contoh SPJ
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