
Software PPh 21 yang sangat fleksibel dengan 
perubahan dan berbagai kondisi,

dapat diandalkan ketika Kantor Pajak melakukan 
konfirmasi atau pemeriksaan

Mengakomodir penghitungan Gross up dan Mixed

AMAZING FEATURES

MASIH RAGU ?? 100% MONEY BACK GUARANTEE
Free Training PPh 21 Free Training

Penggunaan Aplikasi
Free Konsultasi PPh 21
dan Aplikasi

WHY CHOOSE US ?

DESIGN BY EXPERIENCES
Dengan pengalaman tim sebagai Trainer, Pengajar, 
sekaligus konsultan pajak kami memiliki referensi 
yang cukup kompleks. Bekerjasama dengan Tim IT 
yang banyak mengembangkan aplikasi bisnis dan 
perpajakan kami melakukan Research yang cukup 
komprehensif untuk memastikan keakuratan data, 
kemudahan dalam penggunaan, meminimalisir 
human error hingga pendokumentasian yang apik.

100% LEGAL AND SECURE
Seluruh aplikasi, komponen, icon/images yang 
dipergunakan pada Akselerasi PPh 21 diperoleh 
secaral legal (full license) -bukan aplikasi, 
komponen, icon/images bajakan- sehingga 
Akselerasi PPh 21 aman untuk dipergunakan pada 
komputer Anda. PT Integral Data Prima selaku 
pengembang mendukung Kampanye Nasional Anti 
Pembajakan Perangkat Lunak Komputer.

STORE ALL DATA INTO DATABASE
Seluruh data, baik yang diimport melalui 
excel, maupun hasil input manual (key-in), 
seluruhnya disimpan dalam database. Anda 
tidak harus mengelola file-file import Anda 
sendiri, pengelolaan dan pendokumentasian 
sudah ditangani oleh Akselerasi PPh 21. 
Anda dapat melakukan pencarian data yang 
pernah Anda masukan.

30 DAY MONEY-BACK GUARANTEE
Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. 
Silahkan hubungi kami jika Anda tidak puas 
dengan produk dan pelayanan kami. Dalam 
waktu 1 minggu setelah laporan, kami akan 
mengembalikan seluruh pembayaran Anda 
tanpa dikenakan biaya apapun.

PT INTEGRAL DATA PRIMA
Phone : (021) - 4786 5713 | Fax : (021) - 4788 1350 | WA : +62812 1800 2261

Email : sales@ortax.org | Bantuan Teknis : support@ortax.org | Web : www.pph21.id

CONTACT US

Karena  KECEPATAN ,  KEMUDAHAN  
dan  AKURASI  adalah  PRIORITAS

02 Group 
Komponen

User dapat mengelompokkan 
seluruh komponen 
penghitungan sesuai dengan 
management level karyawan 
pada suatu perusahaan.

03 Ragam Kondisi 
Subjektif

Dapat mengakomodir ragam 
kondisi subjektif seperti : 
Pegawai Baru, Pindahan dari 
Perusahaan lain atau 
cabang/pusat, Ekspatriat 
termasuk hitungan gross-up 
dsb.

04 Metode 
Pemotongan 
Gross Up/Gross/
Net/Mixed

Akselerasi PPh 21 
mengakomodir kebijakan 
pemotongan dengan berbagai 
metode seperti Gross Up, 
Gross, Net maupun Mixed.

05 Proses Hitung 
yang cepat dan 
akurat

Akselerasi PPh 21 dapat 
menghitung secara akurat 
dan cepat dengan 
memperhatikan berbagai 
perubahan kondisi subjektif.

06 Manajemen 
Lebih Bayar

Mengakomodir Jumlah Lebih 
Bayar yang terjadi dari 
masa-masa sebelumnya 
(satu atau lebih masa pajak 
yang Lebih Bayar) secara 
otomatis.

07 Manajemen 
Penghasilan 
Kumulatif

Mengakomodir penghitungan 
kumulatif bagi penerima 
penghasilan yang PPh 21-nya 
didasarkan atas jumlah 
kumulatif, termasuk 
pesangon (hingga 2 tahun).

01 Kustom 
Komponen 
Penghasilan

Dapat mengakomodir ragam 
komponen penghasilan/ 
pengurang yang dapat 
disesuaikan dengan 
konfigurasi remunerasi 
Perusahaan.

10 Kertas Kerja 
Penghitungan

Dapat menampilkan kertas 
kerja secara detil, baik detil 
penghitungan perorangan 
(disajikan vertikal) maupun 
secara keseluruhan (disajikan 
horizontal).

11 Rekapitulasi 
Pembetulan

Pembetulan dapat dilakukan 
dengan sangat mudah, dapat 
menghasilakan Rekapitulasi 
Pembetulan untuk 
mengetahui jumlah 
Kurang/Lebih Potong.

09 Export ke
Ms Excel

Kertas Kerja, Rekapitulasi 
Pembetulan, Daftar Pegawai 
dsb dapat di-export ke Ms 
Excel sehingga memudahkan 
proses permintaan data oleh 
pemeriksa/klien

12 Ekualisasi 
PPh 21 

Ekualisasi PPh 21 dapat 
membantu user dalam 
menganalisa kesesuaian 
antara penghasilan bruto 
dengan beban komersial 
menurut General Ledger.

08 Export ke
CSV (eSPT)

Dapat menyimpan data ke 
format CSV sesuai dengan 
format import CSV yang telah 
ditentukan oleh eSPT PPh 
21/26.

14 Group Account 
dan User Account

Akselerasi PPh 21 dapat 
memberikan keleluasaan 
pada user untuk mengakses 
dengan melebihi satu user 
dan dapat melimitasi hak 
akses bagi user.

15 Pilihan Client 
Server atau 
Desktop

Dapat digunakan secara lokal 
maupun bersama-sama 
(client server), pilihan 
arsitektur ini tersaji dalam 
satu aplikasi.

16 Multi NPWP

Dapat digunakan untuk 
mengelola beberapa NPWP 
dalam satu aplikasi sehingga 
memudahkan pengguna 
dalam melakukan 
manajemen data.

18 Quick Find dan 
Filter Data

Pencarian data 
Pegawai/Penerima 
Penghasilan dapat dilakukan 
dengan sangat mudah 
melalui Quick Find maupun 
Filter Data (Advance Search).

19 Data Lintas 
Tahun

Didesain untuk menampung 
penghitungan PPh 21/26 lebih 
dari satu tahun dalam satu 
database. Pengguna dapat 
dengan mudah membuka 
Tahun Pajak yang diinginkan.

17 Grafik 
Pemotongan

Membandingkan Jumlah PPh 
21/26 yang disetor Setiap 
Masa Pajak untuk tahun pajak 
yang sama maupun Tahun 
Pajak yang berbeda (Lintas 
Tahun).

20 Fleksibilitas 
Mengatur Tarif 
sesuai Masa 
berlakunya

Mengakomodir perubahan 
Tarif, termasuk PTKP, batas 
Upah Harian dan komponen 
lain yang menjadi parameter 
penghitungan sesuai dengan 
masa berlakunya.

21 Flexible 
Docking 

User dapat menempatkan 
katalog/tabel/isi pada posisi 
yang diinginkan (docking) dan 
mengatur lebar/panjang 
sesuai dengan kondisi 
monitor (resize)

22 Online Update

Fasilitas online update pada 
Akselerasi PPh 21 berfungsi 
untuk melakukan update 
software dalam rangka 
meningkatkan performa, 
kecepatan, dan perbaikan 
bugs pada software. 

23 User Friendly

Didisain dengan tampilan 
terkini, Ribbon Style dengan 
fleksibilitas untuk mengatur 
posisi sesuai dengan 
kebutuhan pengguna.

13 Dokumen
Pendukung

Akselerasi PPh 21 memberikan 
dapat keleluasaan pada user 
untuk mendokumentasikan 
beberapa hal terkait 
pemenuhan kewajiban SPT 
Masa PPh Pasal 21 


