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Lampiran 1 

Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Insentif PPh Final DTP PP.23 
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Lampiran 2 

Bukti Penerimaan Surat Insentif PPh Final DTP PP.23 
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Lampiran 3 

Pertanyaan Wawancara Direktur CV. ABC 

No. Pertanyaan 

1. Selamat pagi pak, mohon maaf kalau kehadiran saya mengganggu. 

 Oh tidak apa apa mbak. Gimana ada yang bisa saya bantu, tetapi saya 

ada waktu 3 menit. Setelah ini mau berangkat ke lapangan untuk cek 

situasi. 

2. Baik pak jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk mempersingkat 

waktu,  Apakah perusahaan bapak terimbas pandemic? 

 Orderan saya mulai turun mba, apalagi ada kebijakan PSBB setelah itu 

ada PPKM jadi pergerakannya terbatas. 

3. Lalu pak untuk pembayaran pajak perbulan apakah ada rasa berat hati? 

Kan karena adanya pandemic usaha bapak orderan turun otomatis 

omzet juga turun? 

 Jujur sih iya berat, tetapi selaku warga Indonesia juga tentu harus 

membayar kewajiban kita. 

4. Wah, benar kalau begitu. Apakah perusahaan mengikuti program 

insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah? 

 Oh iya, saya mengikuti program insentif pajak pengurangan angsuran 

PPh Pasal 25. Untuk rincian selanjutnya mbaknya bisa Tanya Tanya ke 

karyawan saya bagian Tax Accounting ya. Saya mau pergi 

5. Baik pak terimakasih atas kesempatan waktunya, hati hati dijalan 

bapak semoga lancar. 

 Iya mba sama sama, terimakasih. 
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Lampiran 4 

Pertanyaan Wawancara Direktur CV. XYZ 

No. Pertanyaan 

1. Selamat pagi pak, mohon maaf kalau kehadiran saya mengganggu. 

 Oh tidak apa apa mbak. Gimana ada yang bisa saya bantu, tetapi saya 

ada sedikit waktu soalnya nanti aka nada meeting. 

2. Baik pak jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk mempersingkat 

waktu,  Apakah perusahaan bapak terimbas pandemic? 

 Orderan saya mulai turun mba, tahun 2019 ke 2020 turun omzetnya, 

sama seperti ponakan saya CV. ABC hanya saja usaha saya kecil. 

3. Kan karena adanya pandemic usaha bapak orderan turun otomatis 

omzet juga turun?lalu bagaimana pembayaaran kewajiban bapak 

selaku warga Indonesia 

 Wah untungnya dengan adannya program dari pemerintah Insentif 

Pajak saya tidak perlu membayarkan Pajak penghasilan saya, mba saya 

aka nada meeting apa sudah bisa selesai? Untuk pertanyaan lebih 

rincinya bisa bertanya kepada karyawan saya bagian keuangan, oke 

4. Baik pak terimakasih atas waktunya semoga lancar meetingnya 
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Lampiran 5 

Pertanyaan wawancara dengan bagian Finance Staff & Tax Accounting CV. ABC dan CV. XYZ 

No. Pertanyaan 

1. Berapa pendapatan peredaran bruto sejak berdirinya usaha samapai 

sekarang?Tarif apa yang dikenakan perusahaan ini? 

2. Bagaimana sistematika dalam pembukuan keuangan pertahun apakah 

mengalami kendala saat melakukan penyusunan laporan keuangan? 

Dampak apa yang terjadi setelah menggunakan insentif pajak ini? 

3. Apakah perusahaan mengikuti program insentif pajak yang diberikan 

oleh pemerintah? Insentif apa yang perusahaan ikutkan? 

4. Bagaimana cara implementasi penerepan insentif pajak ini? 

5. Lalu sejak kapan perusahaan ini menggunakan insentif pajak? Kapan 

batas pelaporan realisasi program ini? 

6. Apakah program insentif ini membantu perusahaan di masa pandemic 

ini?dan Apa kesan anda dalam menggunakan program insentif pajak 

yang diberikan oleh pemerintah? 
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Lampiran 6 

Log Bimbingan Skripsi 
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