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TINGKAT KEDALAMAN 

Selain menggambarkan ruang lingkup mata ujian, silabus juga menggambarkan tingkat kedalaman yang akan diujikan, yaitu: 

Level 1 (Pemahaman yang menyeluruh) 

*** peserta Ujian CA diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh dan terinci atas topik yang diujikan; 

*** topik level 1 merupakan topik yang mendasar (fundamental bagi praktik akuntan profesional); 

*** peserta Ujian CA diharapkan memahami sepenuhnya kompleksitas dari topik level 1. 

Level 2 (Pengetahuan untuk praktik) 

*** peserta Ujian CA diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman praktik untuk topik-topik yang diujikan; 

*** topik level 2 merupakan topik yang penting dalam melaksanakan praktik akuntan profesional sehari -hari; 

*** peserta Ujian CA tidak diharapkan memahami sepenuhnya kompleksitas dari topik level 2 ini. 

Level 3 (Pengenalan secara umum) 

*** peserta Ujian CA diharapkan mengenal secara umum topik level 3; 

*** topik level 3 merupakan topik yang tidak begitu sering ditemui dalam praktik akuntan profesional sehari-hari. Dengan demikian 

peserta Ujian CA tidak perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh maupun pengetahuan untuk praktik; 

*** peserta Ujian CA diharapkan mengerti secara umum topik level 3 dan mengerti implikasinya secara luas. 
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KOMPETENSI CA 

 

KOMPETENSI UTAMA  

1. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan 
lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas. 

2. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan 
bisnis global. 

3. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai etika individu dan profesional. 

 

KOMPETENSI KHUSUS  

1. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi laporan keuangan grup perusahaan dan laporan perusahaan 
sesuai dengan standar global yang berlaku. 

2. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang dapat: 

a. Menghasilkan sistem pelaporan perusahaan yang relevan dan andal;  

b. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan risiko pengendalian dan konsekuensinya untuk membuat rekomendasi. 

3. Mengevaluasi tata kelola korporat, peran, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporat. 

4. Memiliki kemampuan menerapkan kompetensi teknis, daya analisis, dan keterampilan profesional, untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perikatan audit dan asurans. 

5. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan multi disiplin yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan 
keputusan bisnis, serta dapat memberi masukan kepada para eksekutif dalam berbagai penetapan strategi dan keputusan 
bisnis dalam lingkup nasional dan internasional.   

6. Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal 
bagi perusahaan dalam lingkup global. 

7. Mampu mengevaluasi praktik akuntansi manajemen guna meningkatkan nilai organisasi. 
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8. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan. 

9. Memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak pemimpin. 

10. Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat mempertahankan kompetensi profesionalnya. 

11. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan tulisan. 

12. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi lain dalam organisasi dan antar 
organisasi. 
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MANAJEMEN PERPAJAKAN 

(TAXATION MANAGEMENT) 

 

Tujuan Pembelajaran (Learning Objectives) 

Tujuan yang ingin dicapai dari mata ajaran ini adalah agar peserta ujian memiliki kompetensi sebagai berikut: 

1. Memahami konsep manajemen perpajakan dan isu-isu etika & tata kelola dalam perpajakan serta dampaknya dalam proses 

pengambilan keputusan. (LO-1) 

2. Mengevaluasi aspek perpajakan dalam pemilihan bentuk usaha. (LO-2) 

3. Mengevaluasi aspek perpajakan dalam pemilihan pembiayaan. (LO-3) 

4. Mengevaluasi aspek perpajakan dan manajemen perpajakan atas laba usaha dan laba lainnya dalam (LO-4):  

a. Pajak penghasilan badan. 

b. Pajak orang pribadi. 

c. Pajak penghasilan pot/put. 

d. Pajak pertambahan nilai. 

5. Mengevaluasi aspek perpajakan dan manajemen perpajakan dari struktur outbound dan inbound investment, serta kombinasi 

bisnis dan likuidasi. (LO-5) 

6. Menganalisis aspek perpajakan dan manajemen perpajakan dari unsur dalam laba rugi. (LO-6) 

7. Menganalisis manajemen pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. (LO-7) 
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8. Mengevaluasi aspek pajak dan manajemen perpajakan terkait insentif pajak di Indonesia. (LO-8) 

 

NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

1.  Pengertian 

dasar 

manajemen 

pajak 

 

1.1 Konsep manajemen 

perpajakan 

1.2.     Tax evasion (fraud) 

versus tax avoidance 

1.3. Pengukuran anti-tax 

avoidance 

1.4. Etika dan tata kelola 

dalam perpajakan 

a. Menjelaskan konsep 

manajemen perpajakan 

b. Menjelaskan perbedaan 

antara tax evasion (fraud) 

versus tax avoidance. 

c. Menganalisis akibat atas isu 

etika dan tata kelola dalam 

perpajakan dan dampaknya 

dalam proses pengambilan 

keputusan. 

LO-1 3 

2.  Pemilihan 

bentuk usaha 

 

2.1. Perseroan terbatas 

2.2. Persekutuan 

2.3. Perusahaan 

perseorangan 

 

a. Menganalisis isu perpajakan 

terkait dengan transaksi 

bersama domestik dan 

internasional. 

b. Menganalisis isu perencanaan 

pajak, tax avoidance, dan tax 

LO-2 3 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

evasion dan dampaknya dalam 

proses pengambilan 

keputusan. 

3.  Pemilihan 

sumber 

pembiayaan 

 

3.1. Saldo laba (retained 

earning) 

3.2. Pendanaan modal 

3.3. Dampak debt financing 

secara umum dan 

melalui pihak berelasi 

3.4. Factoring and leasing 

3.5. Hybrid financial 

instruments 

3.6. Onshore or offshore 

financing 

 

a. Menjelaskan dan menganalisis 

dampak dari menahan laba 

(pendanaan internal). 

b. Menjelaskan dan menganalisis 

dampak dari pendanaan 

melalui modal (equity 

financing) dan distribusi laba 

(distributing dividen). 

c. Menjelaskan dan menganalisis 

dampak dari pendanaan 

melalui utang (debt financing) 

terutama oleh pemegang 

sahamnya. 

d. Menjelaskan pengertian dan 

contoh penerapan factoring 

and leasing. 

LO-3 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

e. Menjelaskan definisi dan 

contoh penerapan hybrid 

financial instruments. 

f. Menganalisis manajemen 

perpajakan dari onshore vs 

offshore financing. 

  4. Manajemen 

pajak atas 

kombinasi 

bisnis dan 

likudasi 

4.1. Akuisisi aset vs 

persediaan 

4.2. Merger 

4.3. Spin-off 

4.4. Bentuk lain dari akuisisi 

a. Menganalisis isu terkait 

dengan transaksi domestik dan 

internasional 

b. Melakukan perencanaan pajak 

dalam merger, termasuk cross 

border mergers. 

LO-5 1 

  5. Manajemen 

pajak atas 

struktur 

inbound and 

outbound 

investment 

 

5.1. Pemilihan cabang versus 

anak perusahaan 

5.2. Alternatif struktur 

permodalan 

5.3. Isu lainnya 

a. Menganalisis aspek 

perpajakan terkait dengan 

struktur inbound and 

outbound investment. 

b. MenganalisIs manajemen 

perpajakan dan dampaknya 

dalam proses pengambilan 

LO-5 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

keputusan dalam menentukan 

struktur permodalan. 

  6. Manajemen 

pajak atas PPh 

orang pribadi 

  

 6.1. Pelaporan aset dan 

liabilitas 

 6.2. Perjanjian pisah harta 

dan penghasilan 

  

a. Menganalisis aspek pajak dan 

manajemen perpajakan 

terkait dengan pelaporan PPh 

Orang Pribadi. 

b. Menganalisis pengaruh etika 

atas isu-isu perpajakan dan 

dampaknya dalam proses 

pengambilan keputusan. 

LO-4 1 & 2 

  7. Manajemen 

pajak atas 

withholding 

tax 

 

 7.1. Identifikasi objek dari 

withholding tax 

 7.2. Persamaan dari tax 

return atas witihholding 

tax dan biaya yang 

terkait dengan objek-

objek withholding tax 

a. Menganalisis aspek pajak dan 

manajemen perpajakan 

terkait dengan pelaporan PPh 

Orang Pribadi. 

b. Menganalisis pengaruh etika 

atas isu-isu perpajakan dan 

dampaknya dalam proses 

pengambilan keputusan. 

LO-4 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

  8. Manajemen 

pajak dari 

penghasilan 

usaha dan 

penghasilan 

lainnya 

8.1. Manajemen perpajakan 

atas klasifikasi dari 

penghasilan untuk 

menghitung cicilan PPh 

Pasal  25 

8.2. Foreign exchange 

revenue 

8.3. Ekualisasi dari 

pendapatan dan 

penghasilan lain dan DPP 

PPN 

8.4. Macam-macam 

pengujian untuk 

memverifikasi 

perhitungan pendapatan 

8.5. Pengendalian atas bea 

keluar (pajak ekspor) 

atas penjualan ekspor 

a. Memahami dan menjelaskan 

konsep klasifikasi penghasilan 

dalam menghitung PPh Pasal 

25, serta manajemen 

perpajakan dalam menghitung 

PPh Pasal 25, 

b. Menerapkan ekualisasi 

pendapatan dengan dasar 

pengenaan PPN. 

c. Menjelaskan cara pengujian 

untuk memverifikasi 

perhitungan pendapatan. 

d. Menjelaskan pengendalian 

atas bea keluar (pajak ekspor) 

atas penjualan ekspor yang 

terutang bea keluar. 

LO-6 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

yang terutang bea 

keluar. 

  9. Manajemen 

pajak atas 

elemen beban 

dari penjualan 

barang dan 

pengurangan 

dari 

penghasilan 

bruto 

 

9.1. Foreign exchange loss 

9.2. Capital expenditure vs 

revenue expenditure 

9.3. Memilih metode 

persediaan 

9.4. Memilih metode 

penyusutan 

9.5. Beban bunga (SE-

46/Pj.4/1995, penjelasan 

atas penghasilan dari tax 

law article 

9.6. Substansial shareholding 

exemption 

9.7. Cadangan 

9.8. Beban entertainment, 

promosi dan CSR 

a. Menganalisis manajemen 

perpajakan terkait dengan 

pemilihan capital expenditure 

vs revenue expenditure. 

b. Menganalisis manajemen 

perpajakan dalam pemilihan 

metode persediaan dan 

metode penyusutan. 

c. Memahami cara pengujian 

untuk memverifikasi 

perhitungan COGS. 

LO-6 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

9.9. Macam-macam 

pengujian untuk 

memverifikasi dari COGS 

10. Manajemen 

pajak atas 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

 

10.1. Kapan seharusnya 

mendaftar sebagai PKP 

10.2. Manajemen perpajakan 

dalam menyiapkan 

Faktur Pajak 

10.3. Manajemen perpajakan 

atas pemilihan tempat 

pajak terutang 

10.4. Ekualisasi dari DPP PPN 

dan peredaran usaha 

dalam PPh Badan 

a. Menganalisis kapan 

seharusnya mendaftar sebagai 

PKP. 

b. Menganalisis pengendalian 

atas faktur pajak keluaran 

maupun faktur pajak masukan 

agar memenuhi syarat formil 

dan materil. 

c. Menjelaskan manajemen 

perpajakan pemilihan tempat 

pajak terutang. 

d. Menganalisis strategi 

menghadapi temuan 

pemeriksa tentang konfirmasi 

PPN yang dinyatakan ”tidak 

ada”. 

LO-4 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

e. Menerapkan rekonsiliasi DPP 

PPN dengan peredaran usaha 

dalam SPT PPh Badan. 

11. Manajemen 

Pajak terkait 

pemeriksaan 

pajak, 

keberatan, 

banding dan 

Peninjauan 

Kembali 

 Menganalisis manajemen pajak 

terkait penyelesaian sengketa 

pajak di Indonesia. 

LO-7 1 

12. Manajemen 

pajak dalam 

pemanfaatan 

tax incentives 

12.1. PPh atas industri 

tertentu dan wilayah 

tertentu. 

12.2. PPN dan bea masuk. 

12.3. Strategi memanfaatkan  

seluruh fasilitas 

perpajakan yang ada 

a.  Menjelaskan fasilitas PPh atas 

industri tertentu dan wilayah 

tertentu. 

b.  Menganalisis beragam fasilitas 

PPN dan bea masuk. 

c. Menganalisis strategi 

memanfaatkan seluruh 

fasilitas perpajakan yang ada. 

LO-8 1 
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