
JASA PERPAJAKAN & AKUNTANSI 

 

A. JASA ADM. PERPAJAKAN (Tax Services): 

Tim Jasa Konsultan Pajak SUHA Planner dipimpin oleh Partner dengan kualifikasi Bersetifikat 
Konsultan Pajak (BKP-B) dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan memiliki 
pengalaman dalam menyelesaikan berbagai macam masalah perpajakan, seperti pengelolaan 
administrasi perpajakan, penyelesaian masalah sengketa pajak, penyelesaian masalah restitusi 
pajak dan penyelesaian masalah pajak lainnya. 

Jasa Administrasi Perpajakan yang kami sediakan adalah sebagai berikut: 

>> Pembuatan dan pelaporan SPT Masa dan Tahunan (Tax Return Administration), 

>>Perencanaan kewajiban perpajakan untuk PPh 21, PPh Badan dan PPN (Tax Planning), 

>>Pengujian  kepatuhan perpajakan (Tax Diagnostic Compliance), 

>>Konsultasi masalah perpajakan khususnya dalam hal Tax Dispute Resolution & Tax Audit, 

>>Mewakili kepentingan klien kepada Kantor Pajak (Tax Liaison), 

>>Sosialisasi peraturan pajak terbaru terkait dengan bisnis klien (Up Dating Tax Regulation). 

 

B. JASA AKUNTANSI & PEMBUKUAN (Accounting Services) 

Tim Jasa Akuntansi dan Pembukuan SUHA Planner dipimpin oleh Akuntan Register Negara 
(Ak) dan memiliki pengalaman yang luas dalam pengelolaan administrasi keuangan dan 
akuntansi dalam berbagai macam jenis industri seperti industri jasa, industri manufaktur dan 
industri perdagangan. 

Kami yakin dengan bekal pengalaman multi industri dan latar belakangan pendidikan anggota 
team yang excellent, jasa akuntansi dan pembukuan yang akan kami berikan (deliver) dapat 
memenuhi kebutuhan klien. 

Untuk memudahkan pengolahan data akuntansi yang besar, kami menggunakan software 
akuntansi yang moderen  sehingga sangat friendly untuk digunakan oleh user. Software ini juga 
dapat mengeluarkan output yang multi report khususnya untuk bahan analisa laporan keuangan 
dan analisa manajemen lainnya. 

 



Jasa akuntansi dan pembukuan yang kami sediakan adalah sebagai berikut: 

>>Penyusunan Manual Sistem Akuntansi Keuangan (Accounting Manual), 

>>Penyusunan Laporan Keuangan (Preparation of Financial Statement), 

>>Penyusunan Daftar Inventory (Preparation of Inventory List), 

>>Penyusunan Laporan Harga Pokok Produksi (Preparation of Cost of Goods Sold Report), 

>>Penyusunan Daftar Aktiva Tetap (Preparation of Fixed Asset List), 

>>Administrasi Penggajian (Payroll) 

>> Menyediakan Tenaga Kerja Akuntansi (Outsourcing of Accounting Staff/Employee). 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jasa Konsultasi dan Training dapat menghubungi 
kami lewat: 

Bapak Subur Harahap, SE, Ak, Dipl.FP, MM, CFP 

email : suhaplanner@yahoo.com or suburh@yahoo.com 

mobile phone : 08129767143 or 087881791990 

 


