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KEMENTERI.ANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA

PERATURANDIREKTURJENDERAL PAJAK
NOMORPER-23/PJ/2013

TENTANG

STANDARPEMERIKSAAN

DIREKTURJENDERALPAJ.AK,

Menirnbang bahwa ' dalam' rangka. melaksanakan ketentuan Pasal 92
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK0:3/2013 tentarigTata Cara Perneriksaan, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang !!:tandar
Perneriksaan; ,

. Mengingat ·l.Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
..Umum dan .TataCara Perpajakan (Lernbaran. Negara
'Republik Indonesia Tahun 1983 ,Nomor 49,' Tarnbahan
Lernbarari Negara Republik 'Indonesia Nomor3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor62, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.Peraturan Menteri . Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013
.tentang .Tata .Cara Pemeriksaan (BeritaNegara Republik
.IndonesiaTahun 2013 Nomor 47);

MEMUTl)SKAN:

Menetapkan . PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK TENTANG
STANDAR.PEMERIKSAAN.

BAB I
KETENTUANUMUM

PasalJ
. ;" ;'. .

Dalam Peraturari DirekturJenderalPajak ini, yang dimaksud dengari:

1. Pemeriksaan adalah serangkaiankegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, darr/atau.bukti yang dilaksanakansecara objektifdanprofesional

. 'berdasarkansuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemerruhan
'kewajiban perpajakandan Zatau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturanperundang undangan perpajakan.

2. Staridar Pemerikeaan t adalah capaian niinimum yang harus dicapai dalam
melaksanakan Pemeriksaan.

3. Pemeriksa Pajak adalah.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktor~l.t.Jenderal
Pajak atau tenaga ahliyang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi
tugas, wewenang, dantanggungjawab untukmelaksanakan Pemeriksaan. ,

4. Unit,Pelaksan~ Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat UP2 adalah runit yang
.berada di lingkungan DirektoratJenderal Pajak yang berwenang mel\aksanakan
Pemeriksaan.

5. Surat ...
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5. Surat Peiintah· Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat
perintah untuk melakukan Perneriksaan dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajibah perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan keten tuanperaturan perundang- undangan perpaj akan.

6... Surat Pemberitahuan yang se1anjutnya disingkat SPT'adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan danjatau pernbayaran
pajak, objek pajak danjatau bukanobjek pajak, danjatau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .

7. Renc~a Pem~tiksaan (AudIt Plan) adalah rencana· kerja Pe~erik:man yang
disusurioleh Supervisor dan harus ditelaah serta rnendapat persetujuari-dari
Kepala UP2 yang berisi identitas Wajib Pajak, identitas tim Pemeriksa Pajak,
danuraian rencana. ..

8. ProgramPemeriksaan (Audit. Program) adalah pernyataan . 'pilihan Metode
Pemeriksaan, .TeknikvPemeriksaan.vdan Prosedur Pemeriksaanyang akan :
dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak vdalam melakukan 'Pemeriks8i3.n sesuai
dengan .Rencana Pemeriksaan.

9. Metode Pemeriksaanadalah .Teknik' 'Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan
yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data,informasi,
dan keterangan lain.· . ,..

.' .~ . .

10. Teknik Pemeriksaanadalah cara-carapengumpulan bukti, pengujian, danjatau
pembuktian yang .dikembangkan . oleh Pemeriksa Pajak untukmeyakini

. kebenaranpos-pos yang diperiksa.
11. ProsedurPemeriksaan .adalah serangkaian .langkah dalam suatu Teknik

Pemeriksaan, berupa petunjuk rind yang biasanya tertulis dalam bentuk
perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.··

'12. Kertas Kerja rPemerikaaan yang selarijutnyadisingkat KKP adalah catatan
secara rinei dan jelas yangdibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur
Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan / atau bukti yang
'dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang·· diambil

. sehubungah dengan 'pelaksanaan Pemeriksaan.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan yangselanjutnya disingkat LHPadalah laporan

yang berisi ten tang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh
Pemeriksa Pajak secararingkas danjelas serta sesuai dengan ruang lingkup
clan tujuan.Pemeriksaan. .

14. Supervisor adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas membuat Rencana
Pemeriksaan '.dalam .rangka . menguji pemenuhan kewajiban perpajakan,

.'membuat Program Pemeriksaan, melakukan pengendalian dan pengawasan
atas pelaksanaan Pemeriksaan, melakukan telaah atas KKP serta mernberikan

..bimbirigankepadaPemeriksa Pajak yang berada dalam suatu kelompok
Pemeriksa Paja~. . ..... . . . . .'

15. Ketua Tim adalah Pemeriksa Pajak yangbertugas membantu S'upervisor+dalarn
menyusun Program Pemeriksaan, mengarahkan dan mengoordinasikan
pelaksanaan Pemeriksaan serta sekaligus me1aksanakan Pemeriksaan bersama-
samadengan Anggota 'Timyang beradadalam suatu tim Pemeriksa Pajak,

16. Anggota Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas melaksanakan Perneriksaan
.dalam suatu tirri PemeriksaPajak. .

BAB II ...

,#
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BABII
STANDARPEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal2

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibariperpsjakan dan
Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan Standar
Pemeriksaan. .

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)digunakan sebagai
ukuran mutu Pemeriksaan.

. .

(3) Standar Pemcriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar
umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan
hasil Pemeriksaan.

Bagian Kedua
Standar Umum Perneriksaan

Pasal 3
" ""

"(I) Standar umum Pemeriksaan berlaku bagi Pemeriksaan.vuntuk meriguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Pemeriksaan untuk tujuan
lain.

(2) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan
berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak.

(3) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajakyang memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Telah mendapatpendidikan dan pelatihan teknis yang cukup sert.a memiliki

"keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
1) Persyaratan irii' merupakan syarat kompetensi untuk Ciapat menjadi

seorang ""Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai tim
Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif).

2) Pemeriksa .Pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai
dibidang perpajakan, akuntansi, dan Pemeriksaan.

3) Perneriksa Pajak diharuskari memiliki pengetahuan umum tentang
lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah
kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

4) Pemeriksa Pajakharus memiliki keterarnpilan berkomunikasi secara jelas
danefektif, baiksecaralisan maupun tulisan.

"5) PemeriksaPajakhar:us memelihara dan meningkatkan keahlian . dan
kompetensinya melalui ipendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud
dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar,baik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan
Pelatihan ~euangan, maupun oleh instansilainnya, di dalam ~J.aupun di
luar negen." " . I

b. Menggunakanketerampilannya secara cermat dan seksama.
l} Dalam pelaksanaanPemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak

harus menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat dan
seksama, objektif, dan independeri, serta selalumenjaga integritas.

2) Pemeriksa Pajak" dianggap telah menggunakan keterampilannya secara
cermat dan seksama apabila dalam melaksanakan Pemeriksaan
didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

c. Jujur ....
~,IY

. I
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c. .Jujur dan bersih dari tindakan-tiridakan tercela serta senantiasa
mengutamakan kepentingan negara.
1) Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari. tindakan

tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi ataupun golongan.

.2) Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh
Direktorat J enderal Pajak.

3) Dalam sernua hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan,Pemeriksa Pajak
harusbersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan,
kondisi, perbuatan danjatau Wajib Pajak yangdiperiksanya. Gangguan
independensi . yang 'dapat dialami oleh Pemeriksa Pajalr selama
Penieriksaan meliputihal-hal berikut:
a) memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda

sampaidengan derajat kedua dengan Wajib Pajak;
b) memiliki kepentingankeuangan, baik secara langsung maupun tidak

langsung dengan Wajib Pajak;
c) pernahbekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan

.denganmasalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada
Wajib Pajak dalam kurun waktuz (dua) tahun terakhir;

d). memiliki temari dekatj keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil
Wajib Pajakyang diperiksa; atau

e) keadaan, kondisi,·. dan perbuatan tertentu lainnya yang mem.irut
pertimbangan Pemeriksa Pajak dapat mengganggu independensi.

4) Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi
sebagaimana dimaksud pada angka 3) maka Pemeriksa T'ajak harus
memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang adanya gangguan
independensi tersebuLSelanjutnya, Kepala UP2 harus segera mengambil
tindakan yangdianggap perlu untuk mengatasi gangguan independensi
tersebut.

d. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

(4) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat
dilaksanakanolehtenaga ahli dari luarDirektorat .Jenderal Pajak yang dirunjuk
oleh DirekturJenderal Pajak.

Bagian Ketiga
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

.'Untuk Menguji KepatuhanPemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasal4

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 'kewajiban
perpajakan harus dilakukansesuai standarpelaksanaan Pemeriksaan,ya.itu:. .
a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai

dengan· . tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan
mengumpulkan danmempelajari' data Wajib Pajak,menyusun Rencana
Pemer'iksaan (audit plan), clan menyusuhProgram Pemeriksaan( audil~program),
sertamendapat pengawasan yang seksama. ,.
1) Kegiatarimengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi:

a) Mempelajari profilWajib Pajak.
b) Menganalisisdata keuangan Wajib Pajak.
c) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat .Jenderal Pajak

maupun dari pihaklain,

2)Penyusunan ik
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2) Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan).
a) Rencana Pemeriksaandisusun oleh Supervisor.
b) Rencana Perneriksaan disusun berdasarkan identifikasi ·ma:mlah yang

dilakukanSupervisor alas data Wajib Pajak yang telah dikumpulkan dan
dipelajari. . .

c) .Rencana Pemeriksaan harus ditelaah idan meridapat persetujnan dari
.KepalaUl-zsebelum SP2 diterbitkan.

d) Rencana Pemeriksaan antara .lainberisi:
i) Identitas Waiib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai

Wajib Pajak; . .
ii) Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim d an jumlah

SP2 yang sedangdikerjakantim Pemeriksa Pajak yangberuangkutan;
dan

iii} Uraian .Rencana Pemeriksaan yang berisi informasimengenai
identifikasivmasalah, perkiraan tanggal se1esai Pemeriks aan, .serta
pos-posyang akandiperiksa.

e) . RencanaPemeriksaan dapat dilakukan perubahanjika Perneriksa Pajak
menemukankondisi yang. berbeda saat melakukan Pemeriksaan
terhadapWajib Pajakdengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan
saat membuat Rencana Perneriksaan.

f) Perubahan .Rencana· Pemeriksaan -dapat. disetujui atau ditolak
berdasarkan pertimbangan .Kepala UP2.

g) Perubaharr-Rencana Pemeriksaan harus mernperhatikan jan gka waktu
Pemeriksaan.. . .

3) Penyusurian Program Pem'eriksaan (audit program).
a) ProgramPemeriksaandisusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua

Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan .
. b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode

Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, danProsedurPemerik:;aan yang
dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan,dan dokumen yang
diperlukan.

c) Dalam hal . terdapat perubahan RencanaPemeriksaan berupa
penambahan P9S'-POS yang. akan diperiksa maka . harus rdibuat
Perubahan Program Pemeriksaan. .

d) Kepala UP2 menandatangani Program Pemeriksaan untuk-rnengctahui
apakah Program Perneriksaan yangdibuat sesuaidenganpos-pos yang
akan diperiksasebagaimana tercantum :dalam Rencana Pemeriksaan
dan: perubahannya. . . .

cl . ProgramPemeriksaan harus vmemuat Rencana Program. Pemeriksaan
dan Realisasi.Program Pemeriksaan.

4) .Meriyiapkan sarana Pemeriksaan. .
Untuk ke1ancarandan kelcngkapan dalam menjalankan Pemerikaaari..
tim Pemeriksa Pajakharusmertyiapkan sarana yangdiperlukan.

'b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan: Metode
Pemeriksaan darivI'eknik Pemeriksaan sesuai dengan ProgramPemeriksaan
(audit program) yang telah disusun.

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup
danberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap

mempertimbangkanprinsip kewajaran dan kelazimanusahaatas transaksi
Wajih Pajak yangmeniilikihubungan istimewa. . . .

·a)Validberarti bukti dapat diandalkan untuk menyimp'ulkan sU~ltufakta.
Tingkat.validitasbukti dipengaruhi oleh 3 (tiga)haISebagaiberkut:

..i) Independensi ..,
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i}: . Independensi dan Icualifikasi sumber diperolehnya bukti.
Bukti yang .diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya
Iebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari pihakyang tidak
independen. Selain independensi, perlu juga memperhatikan
hubungan pihak yang memberikan bliktidengan bukti yang
diberikan. .

ii)Kondisi bukti. diperoleh.
Tingkat kestilitanmendapatkan. bukti yang dipengaruhi situasi
danjatau kondisi dapat meniadi bahan pertimbangan dalam
menentukan tingkat validitas bukti.

iii) Cara bukti diperoleh ,
Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya
observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan huktiyang
diperolehsecara tidak langsung (misalnya bukti yang disediakan oleh
Wajib Pajak).Cara memperolehbukti juga harus memperhatikan
legalitas cara perolehan bukti.

b) Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pas-pos :(ang akan
diperiksa sebagaimaria tercantum dala:rnProgram Pemeriksaan ..

2) Bukti yang cukup adalahbukti yang :rnemadai untukmendukung temuan
lrasil' Pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional
(professional Judgement) Perneriksa' Pajak.

d. Perneriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari :
seorangSupervisor; seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim,
dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim.
Keadaan tertentu Kerua Tim dapat merarigkap sebagai Anggota Tim ac.alah:
1) terbatasnyajumlah Pemeriksa Pajak padaUP2; danjatau
2)' berdasarkan pertimbanganKepala UP2.

e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun
yang berasal dari instansi .di luar Direktorat Jenderal Pajak .yang telah ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli, seperti penerjemah bahasa,
ahli dibidang teknologi informasi, dan pengacara.

f. Apabiladiperlukan, Perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim
pemeriksa dari instansi lain.

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebasWajib Pajak, dan Zatau tempat lain yang dianggap perlu oleh
Pemeriksa Pajak.,· '.

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat,
dilanjutkan di luar jam kerja ..

1. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal5

Kegiatan Pemerikeaan untuk menguji kepat'uhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
.a. KKPwajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:

1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan
Perneriksaan;

2) bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil Perneriksaan dengan
.Wajib Pajak mengenai ternuan hasil Pemeriksaan;

3) dasar pembuatan LHP;
4). sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang

diajukan oleh WajibPajak; dan
5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

b.K~P !-fr'
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b. KKPharus memberikangambaran mengenai:
1) Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
2) data, keterangan, danyataubukti yang diperoleh;
3) . pengujian yang telah dilakukan; dan I
4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitsln dengan

Pemeriksaan .
.c. KKPharus ditelaah Supervisoruntuk rneyakini' bahwa: .

1) Pemeriksaan telahdilak~kan sesuai derigan Rencana Pemeriksaan dan
perubahannya, . I

2) Pemilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, Prosedur
Pemeriksaart, penghitungan matematis koreksi, dan dasar hukum koreksi
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

d. KKPharus diparaf oleh pembuat .dan penelaah KKP.

Bagian Keempat
Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasa16

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar .'
pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu: .:
a. LHPdisusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup.dan pos-pos yang

diperiksa .sesuai dengan .tujuan Perneriksaan, .memuat simpulan Pemeriksa
Pajak yang didukung temuan yangkuat tentangadaatau tids.k adanya
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan
memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Perneriksaan.

b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan sekurang-
kurangnya memuat:
1) penugasan Pemeriksaan;
2)· identitas Wajib Pajak;
3) pembukuan atau pericatatan Wajib Pajak;
4) pemenuhan kewajiban perpajakan;
5) data/Informasi yangtersedia:
6) buku dandokurnen yang dipinjam;
7) materi yang diperiksa;
8) .uraian hasil Pemeriksaan;
9) ikhtisar hasil Pemeriksaan;
10)penghitungan pajak terutang; dan .
11)simpulan danusul Pemeriksa Pajak.

c. LHP disu sun danditandatangani oleh timPemeriksa Pajak. ..
. d. LHPditandatangani olehKepala UP2 untuk mengetahuiapakah: .

1) Pos-pos yang diperiksa· telah . sesuai dengan Rencana Pemeriksaandan·
... perubahannya. . .

2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.

Bagian Kelima, ';,,/y
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Bagian Kelima
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Untuk Tujuan Lain
I

Pasal7

Pelaksanaaan pe.m~riksaan~ntuk tujuan lain harus dilakukan sesu:I'li.standar
pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: .
a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului.dengan persiapan yang baik, sesuai

dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
1) Persiapan yang .baik harus didukung dengan penyusunan. Program

Pemeriksaan (audit program) .
a) Program Perneriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua

Tim sesuai tujuandan kriteria Pemeriksaan.
b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode

Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemerik~;aanyang
dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang
diperlukan. . .

2) Pengawasan yang seksama dilakukan oleh Supervisor dalam rangka
memastikan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan sejalan dengan tujuan dan
kriteria Pemeriksaan.

'b. Luas Pemeriksaan disesuaikan dengankriteria dilakukannya Pcmeriksaan
untuk tujuan lain.

c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 1 (satu)
orang Supervisor, 1 (satu) orang Ketua Tim, dan 1 (satu)orang atau .lebih
Anggota Tim,dan dalam keadaantertentu Ketua Tim dapat rnerangkap sebagai
AnggotaTim ..
Keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim adalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf d.

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak,tempat
tinggal atautempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usahavatau
pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau di terripat lain yang dianggap perlu oleh
Pemeriksa Pajak. .

e. Peineriksaan.· dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan diluar jam kerja.

f. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasa18

Kegiatan Pemerikaaan tirituk tujuan lainharus didokurnerrtasikan dalam bentuk
KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. KKPwajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:

1) bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan Perneriksaan
berdasarkan Standar Pemeriksaan; dan

2) dasar pembuatan LHP.
b. KKPharus memberikan gambaran mengenai:

1) data, keterangan, dany atau bukti yang diperoleh;
2) Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
3) simpuIandan hal-hal lain yang, dianggap perlu yang berkaitan dengan

.Pemeriksaan. .
c. KKP harus ditclaah Supervisoruntuk meyakini bahwa pelaksanaan

Perner'ik.aa.aritelah sesuai dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan, clan sesuai
dengan ketentuan perundang-undanganperpajakan.

d. KKPharus diparaf oleh pembuat dan penelaah KKP.

. Bagian Keenam lA"
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.Bagian Keenam
Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

.UntukTujuan Lain

Pasal9

Kegiatan Pemeriksaan untuktujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk.LHPyang
disusun sesuaistandar pelaporari hasil Pemeriksaan, yaitu:
a ..· LHP.disusun tsecara ringkas dan jelas, .rnemuat ruang lingkup .atau pos-pos

.. yangdiperiksa .sesual<dengan tujuan Pemeriksaan,· memuat simpulan
Pemeriksa Pajak danmemuatpula pengungkapaninformasi lain yang terkait.

b. LHPuntuk tujuan lain .sekurang-kurangnya memuat: .
·1) identitas Wajib Pajak;
2) penugasan Pemeriksaan;
3) dasar (tujuan) Pemeriksaan;
4) bukudandokumen yangdipinjam;
5). materi yang diperiksa;
6) uraianhasil Pemeriksaan; dan
7) simpulandan usulPemeriksa.

c. LHPdisuslln dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.
, ' . ., . .

d. LHPditartdatanganioleh Kepala UP2 untuk mengetahuiapakah:
1) Hasil Pemeriksaan telah sesuai kriteria Pemeriksaart tujuan lain.
2) Simpulan, usul, dan/ atau .rekomendasi yang diberikan telah memiliki dasar

hukum 'yarig tepat.

BABUI
KETENTUAN LAIN.,LAIN

Pasal 10

(1) Pelaksanaan dan pelaporan Pemeriksaan mengacu pada Pedoman. Petunjuk
Teknis, dan /atau Petunjuk Pelaksanaan di bidang Pemeriksaan.

(2) Pedomandibidang Pemeriksaan adalah pandua~ Pemeriksaan yang memuat
acuan .yartg bersifat ..l,Uriumyang dapat dijabarkan dalam Petunjuk Teknis di ,
bidangPemeriksaan untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaanyang harus
digunakanPemeriksa Pajak sebagai rujukan dalam Pemeriksaan.

(3) Petunjuk Teknisdi bidang Pemeriksaan adalah bimbingan yang rnerupakan
tuntunan teknis Pemeriksaan yangdapat digunakan Pemeriksa Pajak dalam
melakukan Pemeriksaan.

(4) Petunjuk Pelaksanaan di bidang Pemeriksaan adalah .bimbingan yang
merupakan tun tun an operasional dan administrasi, yang mernuat cara
pelalcsariaan Pemeriksaan,termasuk trrutan pelaksanaannya yang harus diikuti
olehPemeriksa Paj ak dalam melakukanPemeriksaan.: .

Pasall1
. . . .

(1) Pemeriksaan dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan Standar
Pemeriksaan ini. .

(2) .Pemeriksa Pajaktidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yarig dilakukan
telah sesuai dengari Standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan
iktikad baikdan' sesuai dengan ketentuan peraturanperundang1undangan
perpajakCl-n. .

BABlv ...

flY'
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BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal nu, Peraturan Direktur
.Jcnderal Pajak Nomor PER~9/PJ /2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk
Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

I

(2) Padasaat berlakunya Peraturan Direktur .Jenderal ini, ketentuan peilaksanaan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ /2010 tentanlg Standar
PemeriksaanUntuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban JlI)erpajakan
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Direktur Jenderalini dan tidak dicabut dan 'atau dinyatakan tidakburlaku.oleh
ketentuan lain ..

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal1 Februari 2013.

Ditetapkan .diJ akarta
pada tanggaI l\ 'JUN\ 2013

'A.FUADRAHMANY.Jr


