Company Profile

Kata
Pengantar
Dunia usaha sangat dinamis dan butuh
penanganan serta pendampingan tenaga ahli
profesional dibidangnya. Perkenalkan kami,
perusahaan jasa profesional konsultan
perpajakan, manajemen, akuntansi, dan
hukum bisnis hadir untuk melayani
kebutuhan tersebut yang semakin lama
semakin kompleks.

Tentang kami
Kantor Konsultan Pajak didirikan sejak awal tahun
2000 dengan nama JS-Consulting oleh Jemmi Sutiono.
Bermodal pengalaman kerjanya (mulai tahun 1991)
dibidang akuntansi pada beberapa perusahaan swasta
nasional, pendiri merintis usahanya dibidang
Perpajakan dan Akuntansi. Usahanya telah
berkembang dan bertumbuh terus hingga saat ini.
Jasa layanan utama dibidang Perpajakan, Akuntansi,
Hukum, dan Bisnis Manajemen.
Pendiri sebagai profesional, dalam menunjang
kegiatan usahanya, menjadi anggota aktif pada Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai Pengurus
Pusat pada Department Pengembangan Profesional
Berkelanjutan (PPL), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Institut
Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
Pendiri juga sebagai tenaga pengajar (dosen) pada
Universitas Mercu Buana, instruktur atau trainer kelas
brevet perpajakan pada tax training house Cipta Bina
Parama, Bina Fiskal Indonesia, dan Ikatan Akuntan
Indonesia, serta narasumber pada PPL dan
Seminar Perpajakan.

Visi – Misi

VISI
Menjadi Mitra Bisnis Strategis yang Profesional dan Andal
di-Era Globalisasi bagi Dunia Bisnis dan Pemerintah.

MISI
1.
2.
3.

Menjalankan bisnis sesuai dengan kode etik profesi,
standar profesi konsultan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku secara profesional dan konsisten;
Menciptakan keseimbangan Kewajiban dan Hak pembayar
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
Membantu mewujudkan masyarakat sadar dan peduli
pajak untuk pembangunan Bangsa dan Negara menuju
masyarakat adil dan makmur.

Jasa Layanan
Perusahaan

Jasa layanan (Services) untuk memenuhi kebutuhan solusi dari masalah para
pelanggan (Client) disiapkan oleh perusahaan dengan 2 (dua) kategori, yaitu
Perpajakan (Taxation) dan Akuntansi (Accounting).

1.

Taxation Services

a.
Transfer Pricing Documentation (TPDoc), menyusun dan mempersiapkan
dokumentasi atas transaksi transfer pricing wajib pajak pada tahun pajak terkait
yang terdiri dari Master File (MF), Local File (LF), Country by Country Reporting
(CbCR), dan Benchmarking.
b.
Tax Administration Services (TAS), memenuhi kelengkapan
administrasi perpajakan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Meliputi : permohonan NPWP Pusat maupun
Cabang, Surat Pengukuhan PKP, pindah alamat KPP Domisili atau Lokasi Usaha,
Surat Keterangan Bebas Pajak, Sentralisasi PPN, dan lainnya.
c.
Tax Consultation Services (TCON), memberikan konsultasi baik lisan
(sesuai dengan perjanjian) maupun tertulis, memberikan solusi yang tepat dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku dan terkait (termasuk copy peraturan).
d.
Tax Compliance Services (TCOM), pemenuhan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk menghitung, menyiapkan dan menyetorkan pajak terutang ke Kas
Negara, serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar baik Masa Pajak (SPT Masa) maupun Tahun Pajak (SPT Tahunan).
e.
Tax Management Planning and Saving (TMPS), menyusun
perencanaan dibidang perpajakan dan mengefisiensikan beban pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f.
Tax Due Diligence Review (TDDR), mereview dan menganalisa
laporan keuangan wajib pajak ditinjau dari aspek perpajakan, serta
menghitung pajak yang terutang dari hasil temuan (tax exposure).
g.
Tax Assessment Assistance (TAA), mendampingi proses pemeriksaan
sampai selesai, termasuk memberikan penjelasan atas hasil temuan pemeriksa
sampai mendapatkan hasil berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP).
h.
Tax Audit (TAU), melakukan prosedur pemeriksaan sebelum dilakukan oleh
pihak Kantor Pelayanan Pajak setempat, atas laporan keuangan yang disusun oleh
wajib pajak termasuk memverifikasi dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan
penjelasan dan saran yang diperlukan.

i.
Tax Objection (TOB), mendampingi proses keberatan sampai selesai,
termasuk menyiapkan surat keberatan, memberikan penjelasan kepada
fiskus sampai mendapatkan hasil putusan berupa Surat Keputusan Keberatan.
j.
Tax Appeal (TAP), mendampingi proses banding atas sengketa perpajakan
dan/atau bea cukai di Pengadilan Pajak sampai selesai, termasuk menyiapkan
surat banding dan bantahan, memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim,
sampai mendapatkan hasil berupa Putusan Banding.
k.
Tax Refund (TR / Restitution), mendampingi proses restitusi pajak yang
merupakan hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sampai mendapatkan hasil berupa Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak.
l.
Tax System and Procedure Design (TSPD), menyusun sistem dan prosedur
perpajakan sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan wajib pajak.
m.
Tax Course (TC), mengadakan pelatihan dibidang perpajakan untuk karyawan
perusahaan pada divisi atau departemen terkait, dengan metode belajar yang
praktis dan tepat guna secara in house training oleh tim ahli pengajar.

2.

Accounting Services

(Layanan pada Kantor Jasa Akuntansi Sentrajasa Solusi Semesta)

a.
General Book Keeping, menyusun buku besar (general ledger) atas
transaksi usaha dengan Accrual Basis atau Cash Basis sesuai dengan taat azas,
konsisten dan lazim, sampai dengan laporan posisi keuangan periode tertentu.
b.
Accounting Assistance and Supervision, memberikan supervisi dan
asistensi dalam bidang Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan Indonesia.
c.
Accounting and Administration System, menyusun sistem prosedur
Administrasi dan Akuntansi sesuai dengan jenis usaha dan kebijakan manajemen
yang akan diterapkan oleh pihak Perusahaan.
d.
Internal Audit, melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan
sesuai dengan Standar Pemeriksaan Laporan Keuangan dalam satu periode
transaksi tanpa adanya pendapat Akuntan.

Why Choose Us

Kami dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis, senantiasa
mengedepankan profesionalisme untuk mendapatkan TRUST (kepercayaan) para
pelanggan (client), yang dibingkai dengan Talented (bakat di bidangnya),
Reachable (dapat dijangkau/dicapai), Unaffected (tidak dipengaruhi/tidak
dibuat-buat), Solve-problem (memecahkan permasalahan), dan Truthful (yang
selalu mengatakan sebenarnya).
Layanan kepada klien mengikuti perkembangan industri dan bisnis serta
peraturan yang berlaku, sehingga para klien dapat nyaman untuk
mendapatkan solusi komprehensif dan senantiasa mengembangkan serta
bertumbuh pada tujuan usahanya. Prinsip kerja yang dibangun pada kantor
konsultan pajak ini adalah profesional dan mandiri sesuai dengan visi dan
misinya. Melayani kebutuhan dan penyelesaian masalah klien yang
komprehensif menjadi fokus utama dan unggulan layanan kami.

Pengalaman
Perusahaan

Kantor konsultan kami berpengalaman
dalam mendampingi klien pada saat
pemeriksaan termasuk bukti permulaan,
proses upaya hukum keberatan
hingga banding di Pengadilan Pajak,
permohonan restitusi (pengembalian
kelebihan pembayaran/penyetoran pajak),
dan lain-lainnya.

Galery Foto

Ciputra International, Tokopedia Care Tower, Lantai 12 A No. 58
Jln. Lingkar Luar Barat No. 101, Kembangan Utara
Rawa Buaya – Cengkareng, Jakarta Barat 11740
website : www.jsmart-taxconsultant.com
e-mail : kkpjsmart@gmail.com
call center +62 812-8723-3549

