
Masalah Perpajakan, Kami Solusinya

SOLUSI BAGI PERMASALAHAN
PERPAJAKAN ANDA

Office : 

Branch Office : 

Menara Sentraya, Lt. 12 Unit B2c
Jl. Iskandarsyah No.1A, Blok M,

Kebayoran Baru, DKI Jakarta 12160
Phone : 021-27881702. Ext : 125/126 

Nilai-Nilai Konsultan

Accounting Service/Jasa Akuntansi 
Jasa Akuntansi, yaitu penyusunan laporan keuangan 
perusahaan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba 
Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan 
Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. 
Dengan Sistematika kerja sebagai berikut :
- Penyusunan Chart of Account (COA),
- Entry Data,
- Analisa Laporan Keuangan,

2. Accounting/Akutansi
a.

Tax Attorney/ Kuasa Hukum Pajak.
Untuk penyelesaian sengketa pajak, wajib pajak juga 
memiliki hak  untuk mengajukan permohonan 
Keberatan kepada DJP, kemudian mengajukan 
Banding/ Gugatan ke Pengadilan Pajak, dan berhak 
juga mengajukan Peninjauan Kempali (PK) ke 
Mahkamah Agung. Maka, kami siap membantu anda 
membantu anda dalam pelaksanaan proses keberatan, 
Banding/Gugatan, dan Peninjauan Kembali.

Tax Training/Pelatihan Pajak.
Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi staff 
dan perusahaan anda, kami menyediakan pelatihan 
pajak dengan topik yang disesuaikan dengan 
kebutuhan sesuai tujuan pencapaian yang diharapkan.

Transfer Pricing Documentation Report (TP 
Doc)/Laporan Dokumen TP Doc.
Kami dapat membantu menyusun  Laporan TP Doc 
(Master File & Local File) untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki transaksi 
hubungan istimewa, dan telah diwajibkan untuk 
melaporkan TP Doc berdasarkan peraturan perpajakan 
yang berlaku.

Tax Assesment/ Penilaian Perpajakan.
Tax Assesment merupakan jasa layanan yang diberikan 
kepada klien yang berupa penilaian perpajakan pada 
masalah – masalah perpajakan tertentu yang dihadapai 
perusahaan. Hal ini guna memberikan solusi yang 
terbaik bagi masalah pajak yang dihadapi perusahaan. 
Tax Assesment ini dapat berupa Tax Advice / Saran 
Perpajakan, atau Tax Opinion / Opini Pajak yang 
berdasarkan peraturan berlaku. Layanan ini dapat 
dilakukan melalui telepon, teleconference, atau 
langsung pertemuan dengan Tim konsultan kami.

g.

h.

i.

j.

Jl. Raya Pondok Petir, No. 36A
RT. 004, RW. 003, Kel. Pondok Petir,
Kec. Bojongsari, Jawa Barat 16517

Phone : 021-7442444
Hp : 0813-1141-3040

Email : admin@taslimpartners.co.id

www.taslimpartners.co.id



Kami siap membantu menyelesaikan 
permasalah perpajakan anda
dengan solusi yang baik

Pajak adalah pungutan wajib berdasarkan peraturan yang 
berlaku guna mensejahterakan masyarakat tanpa adanya 
asas timbal balik. Setelah kita dilahirkan didunia, maka akhir 
dari kehidupan adalah kematian. Berdasarkan kutipan diatas, 
maka tidak ada yang pasti di dunia ini selain Pajak dan Kema-
tian (Dr. Waluyo, MSc, Ak).

Pajak sebagai pendapatan utama negara yang bersumber 
dari wajib pajak digunakan untuk mensejahterahkan dan 
memakmurkan rakyat, maka mari bersama-sama untuk 
membangun negara memalui “Sadar Pajak”, untuk kita hari 
ini, esok, dan yang akan datang.

Oleh karena itu, kami siap membantu anda untuk menyele-
saikan permasalahan perpajakan, dengan solusi yang baik.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Taslim & Partners  yang 
didirikan oleh Taslim Syahputra, SIA, M.Ak, BKP yang 
bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam pemenuhan 
hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar yang 
berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kami 
menjunjung tinggi Integritas dan kepercayaan klien, bekerja 
secara profesional, serta memiliki skill dan pengalaman 
dalam memecahkan masalah untuk menghasilkan keputusan 
yang terbaik. Pelayanan terbaik merupakan tugas kami, 
kepuasan klien menjadi tujuan kami, karena kebutuhan klien 
kami ada.

Tax Compliance/ Kepatuhan Pajak.
Kami membantu anda dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan masa dan tahunan  yang meliputi seluruh 
jenis pajak. Hasil dari jasa ini adalah penghitungan dan 
pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat 
NPWP terdaftar, berupa SPT Masa PPh 21/26, Pasal 
22, Pasal 23/26, Pasal 25, Pasal 4 ayat (2), PPN, serta 
SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh 
Orang Pribadi.

Tentang Kami

1. Tax/ Perpajakan

    Solution/Solusi
    Intelegence/Intelegensi
    Awareness/Kesadaran
    Professional/Profesional

Konsultan Pajak yang memberikan solusi perpajakan atas 
pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 
dengan pengetahuan perpajakan yang berlaku secara efektif 
dan efisien, tanpa menghilangkan kesadaran dan kepedulian 
dalam perpajakan yang merupakan salah satu sumber 
kemakmuran rakyat, yang dikerjakan berdasarkan pelayanan 
yang professional dan terpercaya.

Menjadi Konsultan Pajak terdepan  yang 
professional dalam bekerja dan memberikan nilai 
tambah untuk menghasilkan kepercayaan Klien.

Visi

Menyediakan Informasi Perpajakan yang 
terintegrasi dan terkini bagi Klien, guna 
meningkatkan kinerja perusahaan yang efektif dan 
efisien serta meningkatkan kompetitif dalam 
persaingan secara global.

Misi

Nilai-Nilai Konsultan

Bidang Keahlian

a.

b.

Tax Dispute/ Perselisihan Pajak
Selama menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak, 
tidak dapat dipungkiri terjadi perselisihan pajak dengan 
pihak DJP, maka melalui Account Representative (AR)/ 
Fiskus akan menerbitkan Surat Himbauan, kemudian 
Surat Teguran. Oleh karena itu, kami siap untuk 
membantu dalam menyelesaikan perselisihan pajak 
tersebut.

Tax Review/ Review Perpajakan.
Layanan ini bertujuan mengkaji kepatuhan perpajakan 
perusahaan anda dan menghitung potensi perpajakan 
dari seluruh aktifitas perusahaan. Tinjauan kepatuhan 
ini biasanya diperlukan dalam hal perusahaan berniat 
menjual sahamnya di bursa, merger, pembubaran, dan 
tujuan lainnya.

Tax Planning/ Perencanaan Perpajakan.
Untuk meminimalkan beban pajak, kami membantu 
anda dalam menyusun perencanaan untuk 
meningkatkan efisiensi pajak. Disini kami mencari 
bentuk alternatif terbaik penghematan pajak sesuai 
dengan bisnis dan perencanaan perusahaan anda. 

Tax Audit Assistance/ Pendampingan Pemeriksaan 
Pajak.
SPT Tahunan disampaikan Lebih Bayar (LB), 
Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, Tidak 
menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi 
melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam 
Surat Teguran, melakukan penggabungan, peleburan, 
pemekaran,likuidasi, dan pembubaran perusahaan, dan 
uji kepatuhan menyebabkan terjadinya Pemeriksaan 
Pajak. Jika Perusahaan anda dilakukan pemeriksaan, 
kami memberikan bantuan berupa pendampingan atau 
mewakili Anda atau perusahaan saat proses 
pemeriksaan berlangsung. Hal Ini untuk mencegah 
dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang lebih 
besar dari seharusnya karena kegagalan dalam 
menunjukkan proses akuntansi yang tepat dan 
dokumen pendukung yang lengkap. 

c.

d.

e.

f.

Tax Administration/ Administrasi Pajak.
Membantu perusahaan anda dalam menangani 
administrasi pajak secara efektif dan efisien. Layanan 
ini mencakup, antara lain : 
- Pendaftaran dan pencabutan Nomor Pokok Wajib  
 Pajak (NPWP),
- Permohonan dan Pengukuhan Pengusaha Kena  
 Pajak (NPPKP),
- Permohonan untuk melaksanakan pembukuan  
 dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah,
- Permohonan sentralisasi administrasi PPN,
- Permohonan Surta Keterangan Bebas Fiskal,
- Permohonan Pengurangan sanksi administrasi atas  
 Surat Tagihan Pajak (STP)
- Pemohonan Pengurangan dan pembatalan Surat  
 Ketetapan Pajak (SKP)
- Dan lain-lain


