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ABSTRAK 

Peraturan perpajakan mewajibkan pada semua wajib 
pajak yang melakukan kegiatan usaha untuk malakukan 
penghitungan sendiri atas besarnya pajak terutang, sistam 
ini lebih dikenal dangan self assesment. Sehingga laporan 
~~euanl;:Jan sf~bagai' cliSls ..,r p(;'u"hi tungannya harus d i 1,,~p(Jd:.an 
menurut Undang-Undang (UU) parpajakiSln. Untuk manyssuaikan 
laperan keuangan komersial tersebut agar seauai dengan uu 
parpajakan diperlukan suatu alat bantu yang sudah dikenal 
dengan nama rekonsiliasi fiskel. 

Anggaran merupaksn slat pengendalian manajemen yang 
mempunyai tujuan sebagai alat pengukur efisiensi. Adapun 
dUel ·fl..ln~;J!::;j. utamc3 c:lI")(.Jgi:\r·,::u:·1 ac:lalah fungsi p(?F"enc:anaan cleifl 
fungsi pengendalian . Produk akhir dari suatu anggaran 
adalah anggaran laporan keuangan yang terdiri dari anggar
,:In nerac o~ cI an <'.:Ing q'" r" <:~n Ir'ue] .i. ····1 ,,., br..~. Un tu y.: men c: a pa i E~ fek. t i V.1.

tc'~"" c"1 n q (;,:1 c::1 I"·;" n dC) c;l r' E.'} ",;U i,;\ j cI f:'1 i Cj <':In t u j U c:;ln pL~n VU s,un c:\n ,~~n(] q e:\ r....·· 
~n~ mdka atas anggaran Laporan keuangan tarsebut perlu 
d i 1'''E~ kCln~:; i 1 i i;:\~;i f is; k.;:\ 1 !E;€,1 h.i. Ii C~J q c'\ eli d c:1 peA t al·)~.lg a r" '::In 1,,;1 po r' .7~n 
ke?ui~~n9i'tn f .isk':ll . 

Demikian Juga halnya ketika realisasi atas anggaran 
tersebut, yang mempunyai produk akhir berupa laporan 
keuangan komersial, yang kamudian sesuai dengan tuJuan 
penyusunan anggaran disu5un pula laporan unjuk kerja 
dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya 
sahingga didapat varian-varian. Rakons!li •• i fisk.l Juga 
dilakukan pad a laperan keuangan komersial sehingga didapat 
realisasi laporan kauangan fiskal. 

Varian yang terjadi ak.dn mempunyai dua janis nama 
sesuai dengan penyebabnya, yang pertarna yaitu varian 
komersial yang dielapat dari perbandingan antara realisasi 
dan anggaran laperan keuangan komersial. Yang kadua varian 
fiskal yang didapat dari perbandingan antara realisasi 
clangan anggaran laporan keuangan fiskal. Dangan mempela
jari karaktaristik kedua varian tersebut maka diclapat dua 
titik kesamaan antara kedua varian tersebut. Yaitu varian 
yanq bE?rdi.~f!)pak tidak ~~':;lncl,", de:~n varian yr.:\nc.:.1 berdampi:\k. 
qanda. 

Pamahaman atas dua janis varian tersebut dapat 
membantu manajemen didalam pengefektifan budget. Sehingga 
ketika suatu pes secara komersial mengalami varian yang 
tidak menguntungkan akan dapat diantisipasi agar tidak 
membawa pengaruh yang semakin besar terhadap besarnya 
pajak yang terutang. Antisipasi dapat dilakukan pada 
bulan-bulan yang dkan datang untuk periode anggaran yang 
~"·i"mc:~ , m,:I U. pun j uq i:'1 Ull t.l...l k j::;'!:? t i Dei e'''· pCi?r" idE:! i:'1IlCJ(J a I" ,;''1f! t,:;1 hun 
t)E:'r":i.k.utrlyccl " 
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