Putusan Nomor

: PUT-113058.16/2011/PP/M.IIIB Tahun 2018

Jenis Pajak

: PPN

Tahun Pajak

: 2011

Pokok Sengketa

: bahwa nilai sengketa terbukti dalam banding ini adalah koreksi atas
Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp8.645.576.731,00 yang tidak
disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp8.645.576.731,00 terdiri atas:

1

Koreksi Discount on Insurance Premium

2

Koreksi Penerimaan atas Penjualan Aktiva

PA

Total Koreksi

Nilai Koreksi
(Rp)
5.276.617.731,0
0
3.368.959.000,0
0
8.645.576.731,0
0

JA
K

Pos-Pos yang Dikoreksi

1. Koreksi Discount on Insurance Premium sebesar Rp5.276.617.731,00

bahwa berdasarkan Surat Keberatan Pemohon Banding dan Laporan Pemeriksaan Pajak
Nomor LAP-389/WPJ.04/KP.1105/2015 tanggal 3 Desember 2015, atas koreksi sebesar
Rp5.276.617.731,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

LA



N

Menurut Terbanding:

Menurut Pemohon
Banding

AD
I

Uraian

PE
NG

DPP PPN atas Insurance
Discount
DPP Pendapatan Lain-lain
Jumlah

Menurut Terbanding

Menurut Terbanding
(Peneliti)

5.276.617.731,00

5.014.075.231,00

5.014.075.231,00

0,00
5.276.617.731,00

262.542.500,00
5.276.617.731,00

262.542.500,00
5.276.617.731,00

bahwa berdasarkan surat keberatan Pemohon Banding nomor 01L/SFI-TAX/III/2016
tanggal 7 Maret 2016, Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan atas koreksi
Insurance Discount dan koreksi atas Penerimaan Hasil Penjualan Aktiva dan tidak
mengajukan keberatan atas Koreksi Pendapatan Lain-lain;


Koreksi Insurance Discount sebesar Rp5.014.075.231,00
1.

Skema Asuransi Pembiayaan setelah Kontrak Disetujui

JA
K

bahwa berdasarkan catatan Laporan Keuangan Audited Tahun 2011 halaman 25
diketahui bahwa Pendapatan Lainnya (dalam jutaan rupiah) antara lain terdiri dari:
Pendapatan administrasi
Potongan asuransi
Pendapatan denda
Jasa penagihan
Lain-lain

94.774
61.575
42.600
2.500
14.593

N

-

PA

2.

LA

bahwa berdasarkan catatan Laporan Keuangan Audited Tahun 2011 halaman 25
diketahui bahwa Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan jasa administrasi dan
potongan premi asuransi diakui sebagai pendapatan pada saat perolehan piutang
pembiayaan konsumen telah terjadi;

AD
I

bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha sebagai penghubung antara
konsumen dengan perusahaan asuransi dan melakukan kegiatan administrasi,
sehingga atas kegiatan tersebut Pemohon Banding memperoleh pendapatan “Discount
Insurance” dan dicatat sebagai Other Income-Insurance Discount dalam Laporan Laba
Rugi;
Walaupun dalam pembukuan Pemohon Banding menggunakan istilah “Discount
Insurance”, namun pada prakteknya Pemohon Banding menikmati potongan berupa
pengurangan pembayaran polis dari konsumen (yang seharusnya menikmati potongan
adalah konsumen), dengan demikian Pemohon Banding telah memperoleh pendapatan
dari selisih lebih premi asuransi yang dibayarkan konsumen kepada Wajib Pajak,
dibandingkan dengan pembayaran premi asuransi yang dibayarkan Pemohon Banding
kepada perusahaan asuransi;

4.

bahwa sesuai ketentuan perpajakan dan dokumen yang disampaikan Pemohon
Banding, Terbanding berpendapat, nilai lebih sebesar Rp61.575.814.738,00 yang
diterima Pemohon Banding dari konsumen sehubungan dengan penyerahan jasa yang
dilakukan Pemohon Banding dan telah dibukukan sebagai Insurance Discount
termasuk jasa yang merupakan objek PPN dengan alasan:
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3.

-

bahwa Pemohon Banding memberikan kegiatan pelayanan kepada penerima jasa
yang menyebabkan suatu fasilitas atau kemudahan tersedia untuk dipakai,
sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN, dan
berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan Pemohon Banding telah memberikan
nilai tambah (value added) atas produk asuransi dari perusahaan asuransi kepada
nasabah, dan atas produk asuransi yang dijual tersebut Pemohon Banding
memperoleh keuntungan dengan besaran tertentu yang dihitung dari harga produk
asuransi yang berhasil dijual;

-

bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan jasa yang merupakan objek

PPN karena jasa tersebut tidak termasuk dalam jasa asuransi dan bukan pula jasa
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN Nomor
42 Tahun 2009;
-

Mengingat Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menganut sistem
“Negative List” maka pada dasarnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak,
kecuali jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A
Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 (negative list);

Menurut Pemohon Banding:
Dasar hukum yang digunakan Terbanding tidak tepat

JA
K

bahwa Terbanding jelas telah salah dalam memahami ataupun mempersepsikan aktivitas
usaha perusahaan Pemohon Banding. Perlu Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa
kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa pembiayaan dan bukanlah penyedia jasa
perantara antara perusahaan asuransi dan konsumen;

PA

bahwa baik dalam audit report Pemohon Banding, maupun dalam klasifikasi lapangan
usaha Pemohon Banding, dengan jelas disebutkan bahwa kegiatan usaha Pemohon
Banding adalah perusahaan pembiayaan dan bukan sebagaimana yang diungkapkan oleh
Terbanding. Pada halaman 6 audited report Pemohon Banding, disebutkan bahwa:

LA

N

“... the Company is to engage as a financial institution with the following lines of business:
 Leasing
 Factoring
 Credit card
 Consumer finance

AD
I

The Company obtained its operating license from the Minister of Finance of the Republic of
Indonesia in his Decision Letter Nomor 486.017/1997 dated September 30,1997”;
yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“... kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai institusi keuangan dengan lini bisnis
sebagai berikut:
 Leasing
 Anjak piutang
 Kartu kredit
 Pembiayaan konsumen

PE
NG

a)

Perusahaan mendapatkan izin operasionalnya dari Kementrian Keuangan Republik
Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor. 486.017/1997 tertanggal 30 September 1997”;
bahwa di dalam klasifikasi lapangan usaha (“KLU”) Pemohon Banding juga disebutkan
dengan kode KLU 65922 yakni pembiayaan konsumen (customers credit), dimana lebih
lanjut di dalam Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2003
diuraikan dengan usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan
pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran
secara angsuran atau berkala;
bahwa yang menjadi penghasilan dari usaha Pemohon Banding adalah bunga atas
pembiayaan, nilai asuransi yang dibayarkan oleh debitur terkait objek jaminan dalam rangka
pembiayaan, administrasi fee dalam rangka pembiayaan. Adapun potongan asuransi yang
menjadi sengketa merupakan selisih antara penghasilan asuransi dari debitur yang
sebelumnya Pemohon Banding catat sebagai penghasilan dengan nilai asuransi yang
sebenarnya dibayarkan kepada perusahaan asuransi;
bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas,
Pemohon Banding adalah perusahaan jasa pembiayaan dimana jasa pembiayaan
konsumen termasuk dalam kelompok jasa keuangan yang atas penyerahannya tidak

dikenai PPN sesuai Pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN;
bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terbanding telah keliru dalam menyimpulkan objek
koreksi dimana potongan asuransi tersebut terkait dengan penghasilan Pemohon Banding
dalam rangka jasa pembiayaan yang tidak termasuk objek PPN sesuai dengan dasar
hukum di atas bukan karena adanya penyerahan jasa dari Pemohon Banding kepada
perusahaan asuransi;
Asuransi atas barang yang menjadi objek jaminan kontrak pembiayaan
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bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha jasa pembiayaan konsumen (atas kendaraan
bermotor), Pemohon Banding melakukan manajemen risiko dengan membuat perjanjian
dengan perusahaan asuransi demi melindungi kepentingan Pemohon Banding atas risiko
yang mungkin terjadi selama periode pembiayaan dari perusahaan Pemohon Banding
kepada konsumen/debitur;

PA

bahwa dengan kata lain, pada hakekatnya asuransi atas kendaraan yang menjadi objek
pembiayaan sekaligus barang jaminan dalam kontrak pembiayaan antara debitur dan
perusahaan Pemohon Banding adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemohon
Banding atas Barang/Kendaraan yang menjadi jaminan (collateral) atas hutang debitur
kepada perusahaan Pemohon Banding selama masa pembiayaan. Dan hal ini berkenaan
dengan manajemen risiko yang merupakan satu kesatuan dari seluruh kegiatan
pembiayaan yang merupakan aktivitas usaha perusahaan Pemohon Banding;
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bahwa dalam hal ini, jelas bahwa hubungan antara Pemohon Banding dan pihak asuransi
adalah hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, dimana hal ini juga
ditegaskan di dalam kontrak polis asuransi. Secara hukum, perusahaan Pemohon Banding
(pihak tertanggung) merupakan penerima atas manfaat asuransi atas barang agunan dalam
kontrak pembiayaan yang diasuransikan. Sehingga, jelas bahwa hubungan yang terjadi di
sini adalah pemberian jasa asuransi dari perusahaan asuransi (pihak penanggung) kepada
perusahaan Pemohon Banding (pihak tertanggung), dan bukanlah sebaliknya sebagaimana
dipersepsikan oleh Terbanding, penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan Pemohon
Banding kepada perusahaan asuransi berupa jasa perantara/broker asuransi antara
debitur/konsumen penerima pembiayaan dengan perusahaan asuransi;
bahwa jumlah yang dicatat sebagai penghasilan oleh perusahaan Pemohon Banding dari
pihak asuransi adalah merupakan diskon atas premi asuransi yang dibayarkan oleh
perusahaan Pemohon Banding dalam kapasitasnya sebagai pembayar premi dan pihak
tertanggung, dan bukan merupakan imbalan sehubungan dengan penyerahan jasa broker
atau perantara asuransi;
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b)

bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama Asuransi dimana perusahaan Pemohon Banding
adalah pihak tertanggung dan pemegang polis maka secara hukum dan dalam sudut
pandang perusahaan asuransi, perusahaan Pemohon Banding adalah pihak yang memiliki
kewajiban untuk melunasi premi asuransi yang terhutang dan oleh karena diskon premi
yang diberikan oleh perusahaan asuransi adalah merupakan pengurangan pembayaran
premi yang merupakan kewajiban perusahaan Pemohon Banding, maka Pemohon Banding
mencatatnya sebagai Pendapatan Lain-lain, Discount on Insurance Premium;
bahwa sehingga sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas, jelas bahwa
pengasuransian kendaraan-kendaraan yang perusahaan Pemohon Banding biayai
merupakan satu paket yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pembiayaan perusahaan
Pemohon Banding, dan pada dasarnya biaya yang dibebankan kepada konsumen oleh
Pemohon Banding (termasuk di dalamnya beban asuransi dan administrasi) adalah
merupakan penghasilan dari pemberian jasa pembiayaan kepada debitur;
bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, jelas bahwa Terbanding telah
salah dalam mempersepsikan kegiatan usaha Pemohon Banding, dan karena itu salah
dalam menerapkan dasar hukum pada Pemohon Banding. Perlu Pemohon Banding
luruskan kembali bahwa penerima manfaat asuransi sekaligus pihak tertanggung dalam
sudut pandang hukum adalah perusahaan Pemohon Banding (sebagaimana tercantum
dalam kontrak polis), biaya yang dibebankan kepada konsumen, baik biaya asuransi

maupun administrasi adalah bagian dari penghasilan bagi Pemohon Banding sebagai
bagian dari pemberian jasa pembiayaan kepada konsumen. Sehingga dalam hal ini jelas
bahwa Pemohon Banding bukanlah perusahaan jasa perantara asuransi antara
konsumen/debitur dengan perusahaan asuransi;
c)

Koreksi Terbanding bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang PPN
bahwa dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang PPN, dinyatakan bahwa Jasa adalah
“setiap kegiatan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang
menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai...”.
Dalam pengertian ini, yang harus dicermati adalah jasa didasarkan atas adanya “perikatan”
dan “perbuatan hukum”;

Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pajak yang
serupa

N

d)

PA
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bahwa dalam hal ini, hubungan perikatan antara Pemohon Banding dan perusahaan
asuransi adalah hubungan tertanggung dan penanggung dan perusahaan Pemohon
Banding adalah pihak yang membayar premi asuransi. Oleh karenanya pemberi jasa adalah
perusahaan asuransi dan penerima jasa adalah Pemohon Banding. Apabila Terbanding
mengenakan PPN atas potongan premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi
kepada Pemohon Banding, maka Terbanding berasumsi bahwa ada perikatan antara
perusahaan Pemohon Banding dan perusahaan asuransi dimana perusahaan Pemohon
Banding memberikan jasa kepada perusahaan asuransi. Hal ini tidak sesuai dengan faktafakta hukum dan keadaan yang sebenarnya seperti telah diuraikan sebelumnya, yaitu tidak
ada perikatan dimana Pemohon Banding sebagai pemberi jasa kepada perusahaan
asuransi;

LA

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan juga yurisprudensi sebagai bahan
pertimbangan Majelis Hakim terkait Jasa Potongan Asuransi yang pernah diputuskan di
Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung:
bahwa sebagai pendukung tambahan atas argumentasi Pemohon Banding, dengan ini
Pemohon
Banding
merujuk
pada
Putusan
Pengadilan
Pajak
Nomor
Put.19434/PP/M.X/16/2009 tanggal 19 Agustus 2009 atas kasus yang serupa dimana
Pengadilan Pajak berpendapat bahwa PPN tidak terhutang atas diskon premi asuransi
yang diterima perusahaan multifinance dari perusahaan asuransi. Putusan Pengadilan
ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.358/B/PK/PJK/2011 Tanggal 21 Mei
2012 yang berpendapat bahwa PPN tidak terhutang atas diskon premi asuransi yang
diterima perusahaan multifinance dari perusahaan asuransi;

-

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa
Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN keluaran dan
menerbitkan Faktur Pajak atas Pendapatan Diskon;

-

bahwa berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Agung di atas, diskon premi asuransi
yang diterima perusahaan multifinance dari perusahaan asuransi tidak terutang PPN;

PE
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-

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka mohon kiranya agar
Majelis Hakim membatalkan koreksi atas Discount on Insurance sebesar Rp5.276.617.731,00;

Menurut Majelis:
bahwa menurut Terbanding, berdasarkan catatan Laporan Keuangan Audited Tahun 2011
halaman 25 diketahui bahwa Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan jasa administrasi dan
potongan premi asuransi diakui sebagai pendapatan pada saat perolehan piutang pembiayaan
konsumen telah terjadi;
bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha sebagai penghubung antara konsumen

dengan perusahaan asuransi dan melakukan kegiatan administrasi, sehingga atas kegiatan
tersebut Pemohon Banding memperoleh pendapatan “Discount Insurance” dan dicatat sebagai
Other Income-Insurance Discount dalam Laporan Laba Rugi;
bahwa walaupun dalam pembukuan Pemohon Banding menggunakan istilah “Discount
Insurance”, namun pada prakteknya Pemohon Banding menikmati potongan berupa
pengurangan pembayaran polis dari konsumen (yang seharusnya menikmati potongan adalah
konsumen), dengan demikian Pemohon Banding telah memperoleh pendapatan dari selisih
lebih premi asuransi yang dibayarkan konsumen kepada Pemohon Banding, dibandingkan
dengan pembayaran premi asuransi yang dibayarkan Pemohon Banding kepada perusahaan
asuransi;

LA

N

PA
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bahwa sesuai ketentuan perpajakan dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding,
Terbanding berpendapat, nilai lebih yang diterima Pemohon Banding dari konsumen
sehubungan dengan penyerahan jasa yang dilakukan Pemohon Banding dan telah dibukukan
sebagai Insurance Discount, termasuk jasa yang merupakan objek PPN dengan alasan:
- Pemohon Banding memberikan kegiatan pelayanan kepada penerima jasa yang
menyebabkan suatu fasilitas atau kemudahan tersedia untuk dipakai, sehingga memenuhi
ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN, dan berdasarkan hal tersebut dapat
dikatakan Pemohon Banding telah memberikan nilai tambah (value added) atas produk
asuransi dari perusahaan asuransi kepada nasabah, dan atas produk asuransi yang dijual
tersebut Pemohon Banding memperoleh keuntungan dengan besaran tertentu yang dihitung
dari harga produk asuransi yang berhasil dijual;
- Pemohon Banding melakukan penyerahan jasa yang merupakan objek PPN karena jasa
tersebut tidak termasuk dalam jasa asuransi dan bukan pula jasa pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009;
bahwa mengingat Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menganut sistem “Negative List”
maka pada dasarnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak, kecuali jasa yang tidak
dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun
2009;
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bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data/dokumen dan ketentuan perpajakan yang berlaku
sebagaimana telah diuraikan di atas, Terbanding menyimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan
Terbanding sudah benar;

PE
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bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding adalah perusahaan jasa pembiayaan
dimana jasa pembiayaan konsumen termasuk dalam kelompok jasa keuangan yang atas
penyerahannya tidak dikenai PPN sesuai Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN;
bahwa yang menjadi penghasilan dari usaha Pemohon Banding adalah bunga atas
pembiayaan, nilai asuransi yang dibayarkan oleh debitur terkait objek jaminan dalam rangka
pembiayaan, administrasi fee dalam rangka pembiayaan. Adapun potongan asuransi yang
menjadi sengketa merupakan selisih antara penghasilan asuransi dari debitur yang sebelumnya
Pemohon Banding catat sebagai penghasilan dengan nilai asuransi yang sebenarnya
dibayarkan kepada perusahaan asuransi;
bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terbanding telah keliru dalam menyimpulkan objek
koreksi dimana potongan asuransi tersebut terkait dengan penghasilan Pemohon Banding
dalam rangka jasa pembiayaan yang tidak termasuk objek PPN sesuai dengan dasar hukum di
atas bukan karena adanya penyerahan jasa dari Pemohon Banding kepada perusahaan
asuransi;
bahwa Asuransi atas barang yang menjadi objek jaminan kontrak pembiayaan pada hakekatnya
asuransi atas kendaraan yang menjadi objek pembiayaan sekaligus barang jaminan dalam
kontrak pembiayaan antara debitur dan perusahaan Pemohon Banding adalah bertujuan untuk
melindungi kepentingan Pemohon Banding atas Barang/Kendaraan yang menjadi jaminan
(collateral) atas hutang debitur kepada perusahaan Pemohon Banding selama masa
pembiayaan. Hal ini berkenaan dengan Risk Management yang merupakan satu kesatuan dari
seluruh kegiatan pembiayaan tersebut;
bahwa Perusahaan Pemohon Banding adalah pihak tertanggung dalam polis asuransi dan
secara hukum merupakan penerima atas manfaat asuransi atas barang agunan dalam kontrak

pembiayaan yang diasuransikan. Hubungan antara perusahaan Pemohon Banding dengan
pihak asuransi adalah hubungan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Oleh
karena itu tidak ada penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan Pemohon Banding
kepada perusahaan asuransi baik jasa broker ataupun jasa perantara asuransi, yang ada
adalah sebaliknya yaitu pemberian jasa asuransi dari perusahaan asuransi kepada Pemohon
Banding;
bahwa jumlah yang dicatat sebagai penghasilan oleh perusahaan Pemohon Banding dari pihak
asuransi adalah merupakan diskon atas premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan
Pemohon Banding dalam kapasitasnya sebagai pembayar premi dan pihak tertanggung, dan
bukan merupakan imbalan sehubungan dengan penyerahan jasa termasuk jasa broker atau
perantara asuransi;

JA
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bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama Asuransi dimana perusahaan Pemohon Banding adalah
pihak tertanggung dan pemegang polis maka secara hukum dan dalam sudut pandang
perusahaan asuransi, perusahaan Pemohon Banding adalah pihak yang memiliki kewajiban
untuk melunasi premi asuransi yang terhutang dan oleh karena diskon premi yang diberikan
oleh perusahaan asuransi adalah merupakan pengurangan pembayaran premi yang merupakan
kewajiban perusahaan Pemohon Banding;

PA

bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas, jelas bahwa pengasuransian
kendaraan-kendaraan yang perusahaan Pemohon Banding biayai merupakan satu paket yang
tidak terpisahkan dengan kegiatan pembiayaan perusahaan Pemohon Banding;

N

bahwa pada dasarnya biaya yang dibebankan kepada customer oleh Pemohon Banding
(termasuk di dalamnya beban asuransi dan administrasi) adalah merupakan penghasilan dari
pemberian jasa pembiayaan kepada debitur;

AD
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LA

bahwa dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang PPN, dinyatakan bahwa Jasa adalah “setiap
kegiatan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu
barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai ...”. Dalam pengertian ini, yang
harus dicermati adalah jasa di dasarkan atas adanya “perikatan” dan “perbuatan hukum”;
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bahwa dalam hal ini, hubungan perikatan antara Pemohon Banding dan perusahaan asuransi
adalah hubungan tertanggung dan penanggung dan perusahaan Pemohon Banding adalah
pihak yang membayar premi asuransi. Oleh karenanya pemberi jasa adalah perusahaan
asuransi dan penerima jasa adalah Pemohon Banding. Apabila Terbanding mengenakan PPN
atas potongan premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada Pemohon
Banding, maka Terbanding berasumsi bahwa ada perikatan antara perusahaan Pemohon
Banding dan perusahaan asuransi dimana perusahaan Pemohon Banding memberikan jasa
kepada perusahaan asuransi. Hal ini tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang
sebenarnya seperti telah diuraikan sebelumnya, yaitu tidak ada perikatan dimana Pemohon
Banding sebagai pemberi jasa kepada perusahaan asuransi;
bahwa dengan demikian Koreksi Terbanding bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) UndangUndang PPN a quo;
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon
Banding tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN keluaran dan menerbitkan Faktur Pajak
atas Pendapatan Diskon;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen banding dan penjelasan para pihak
dalam persidangan, diketahui bahwa pada dasarnya yang menjadi sengketa dalam banding ini
adalah terkait dengan koreksi atas penghasilan premium insurance discount, yaitu selisih premi
yang dibayarkan oleh nasabah dan yang Pemohon Banding bayarkan kepada perusahaan
asuransi, yang menurut Terbanding adalah obyek pengenaan PPN., sedangkan menurut
Pemohon Banding bukan merupakan obyek pengenaan PPN, karena asuransi tersebut
merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dengan kegiatan Pemohon Banding sebagai
perusahaan pembiayaan, oleh karena itu pengurangan rate premi a quo tidak Pemohon
Banding berikan kepada nasabah tetapi diakui sebagai penghasilan Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Majelis atas bukti-bukti (pembukuan) dan

penjelasan para pihak yang telah disampaikan dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon
Banding telah melakukan kegiatan sebagai penghubung antara konsumen dengan perusahaan
asuransi dan melakukan kegiatan administrasi, sehingga atas kegiatan tersebut Pemohon
Banding memperoleh pendapatan “Discount Insurance” dan dicatat sebagai Other IncomeDiscount Insurance dalam Laporan Laba Rugi; Dengan kata lain, Discount on Insurance
Premium adalah selisih lebih pembayaran premi asuransi yang diterima Pemohon Banding dari
konsumen dengan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi;
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bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan
UU.PPN) : jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia
untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PPN. a quo jasa adalah
setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang
menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, … dst;

N

PA

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon Banding telah
memberikan kegiatan pelayanan kepada penerima jasa yang menyebabkan suatu fasilitas,
kemudahan tersedia untuk dipakai, yaitu berupa pemberian kemudahan bagi calon
konsumen/customernya dengan cara mencarikan perusahaan asuransi kendaraan bermotor
terkait pembelian kendaraan bermotor melalui pembiayaan yang disediakan oleh Pemohon
Banding, dan atas jasanya itu Pemohon Banding telah memperoleh keuntungan dengan
besaran tertentu (berdasarkan selisih nilai premi);

AD
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LA

bahwa walaupun nama tertanggung adalah Pemohon Banding qq nama konsumen, namun
pada hakekatnya yang menikmati manfaat asuransi tersebut adalah konsumen, oleh karena itu
jika ada pengurangan premi maka yang berkurang harusnya pembayaran dari konsumen bukan
menjadi penghasilan Pemohon Banding;

PE
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bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa kegiatan Pemohon Banding
adalah termasuk jasa perantara yang menghubungkan konsumen Pemohon Banding dengan
perusahaan asuransi kendaraan bermotor, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5
Undang-Undang PPN a quo;
bahwa selanjutnya menurut Pasal 4A angka 3 UU PPN : Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak
Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

jasa pelayanan kesehatan medis;
jasa pelayanan sosial;
jasa pengiriman surat dengan perangko;
jasa keuangan;
jasa asuransi;

bahwa sesuai dengan ketentuan a quo, Majelis berpendapat bahwa kompensasi jasa yang juga
merupakan komisi yang diterima oleh Pemohon Banding a quo tidak termasuk dalam jenis jasa
yang dikecualikan sebagai obyek PPN;
bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon banding yang mengatakan bahwa Pemohon
Banding merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen,
yang mana atas penyerahan jasanya tidak dikenai PPN, Majelis berpendapat bahwa oleh
karena discount on premium ini dicatat oleh Pemohon Banding pada other income pada laporan
keuangannya, maka penghasilan tersebut bukan merupakan usaha utama Pemohon Banding
(bidang pembiayaan), tetapi berada di luar usaha utama tersebut, dengan demikian
penyerahan jasa yang dilakukan oleh Permohon Banding a quo adalah merupakan objek PPN
karena jasa tersebut tidak termasuk dalam jasa asuransi dan bukan pula jasa pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU PPN No. 42 Tahun 2009;

2. Koreksi Penerimaan atas Penjualan Aktiva sebesar Rp3.368.959.000,00

Menurut Terbanding:
bahwa berdasarkan surat keberatan Pemohon Banding nomor 01L/SFI-TAX/III/2016
tanggal 7 Maret 2016, Pemohon Banding keberatan atas Koreksi Positif Penerimaan atas
Hasil Penjualan Aktiva yang terutang Pasal 16D Undang-Undang PPN sebesar
Rp3.368.959.000,00. Dalam surat keberatannya, pada intinya Pemohon Banding tidak
setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan alasan penjualan aktiva tetap
milik sendiri yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan penyerahan dalam
rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, sehingga pajak masukannya tidak dapat
dikreditkan dan pada saat penjualan tidak terutang PPN;



bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16D Undang-Undang PPN diketahui bahwa Pajak
Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali
atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c;



bahwa apabila diperinci maka ketentuan Pasal 16D Undang-Undang PPN, dikecualikan
atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf:

PA
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b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha dan

LA

N

c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon,
kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
bahwa penelitian selanjutnya difokuskan pada ketentuan huruf ‘b’ karena aktiva yang
dijual bukan tergolong sedan dan station wagon;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN diketahui
bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
diberlakukan bagi pengeluaran untuk: b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

AD
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bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) menyatakan:
“Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha
adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan
juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya
penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu
pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha,
masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila
pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai”;


bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 16D dan Pasal 9 ayat (8) huruf (b)
Undang-Undang PPN, penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN Pasal 16D kecuali atas penyerahan aktiva
yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(8) huruf b;



bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) Undang-Undang PPN, untuk dapat
dikreditkan Pajak Masukan harus memenuhi 2 (dua) persyaratan kumulatif yaitu:
1.

Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut harus mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

2.

Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut berkaitan dengan
adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Pemohon Banding berargumen bahwa transaksi penjualan aktiva oleh Pemohon
Banding masuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D UndangUndang PPN, serta penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN. Hal ini
dikarenakan bahwa meskipun mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,
namun penyerahannya terkait dengan usaha lembaga pembiayaan, tidak terutang Pajak
Pertambahan Nilai, sehingga atas hal itu menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat
mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian aktiva dimaksud;



bahwa berdasarkan pemeriksaan dan sebagaimana telah ditetapkan dalam SKP Masa PPN
Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember 2011 ditemukan bahwa
Pemohon Banding juga melakukan penyerahan yang terutang PPN;



bahwa berdasarkan penelitian atas keberatan Pemohon Banding atas SKP PPN Masa
Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember 2011, koreksi atas penyerahan yang
terutang PPN dipertahankan. Dengan demikian fakta menunjukkan bahwa Pemohon
Banding selain melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN juga melakukan
penyerahan yang terutang PPN;



bahwa atas penyerahan kendaraan operasional tersebut pajak masukannya dapat
dikreditkan karena memenuhi 2 (dua) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN dan penjelasannya karena:

PA

JA
K



Penyerahan Barang Kena Pajak berupa kendaraan operasional tersebut mempunyai
hubungan langsung kegiatan usaha yaitu digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi,
pemasaran dan manajemen;

2.

Penyerahan Barang Kena Pajak tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang
terutang Pajak Pertambahan Nilai;

LA
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1.

AD
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bahwa Pemohon Banding dalam kegiatan usahanya melakukan 2 (dua) macam penyerahan
yaitu:
Penyerahan yang tidak terutang PPN yaitu berupa penyerahan jasa pembiayaan;



Penyerahan yang terutang PPN yaitu berupa penyerahan Discount Insurance yang
merupakan jasa yang tidak dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur
dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009;

PE
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bahwa karena penyerahan kendaraan operasional yang dilakukan oleh Wajib Pajak
memenuhi 2 (dua) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8)
huruf b Undang-Undang PPN dan penjelasannya yaitu:


Penyerahan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu
digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen.



Penyerahan tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai dimana Pemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang
PPN berupa Discount Insurance selain penyerahan yang tidak terutang PPN berupa
jasa pembiayaan;

maka pajak masukan atas perolehan kendaraan operasional tersebut dapat dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN dan
penjelasannya;


bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi Pemohon Banding yang menyatakan
bahwa pajak masukan atas penyerahan aktiva tidak dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b,”... yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada
kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai”, menjadi gugur,
karena terbukti Pemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang PPN;



Karena Pajak Masukan atas perolehan kendaraan operasional dapat dikreditkan
sebagaimana dijelaskan di atas, maka atas penyerahan kendaraan operasional yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tentang PPN Pasal 16D berdasarkan
ketentuan Pasal 16D Undang-Undang PPN;

Menurut Pemohon Banding:
 Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 (UndangUndang PPN)
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Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 (UndangUndang PPN) menjelaskan bahwa penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;

b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

PA

d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;
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bahwa mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN, jelas bahwa
penjualan aktiva milik sendiri yang dilakukan Pemohon Banding tidak termasuk dalam
pengertian Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPN sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPN tersebut bahwa penyerahan barang yang
dikenai Pajak Pertambahan Nilai harus memenuhi syarat dilakukan dalam rangka kegiatan
usaha atau pekerjaannya sedangkan penyerahan aktiva tersebut bukan dilakukan dalam
rangka kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pemohon Banding dimana usaha dari Pemohon
Banding bukanlah jual beli kendaraan. Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut bukan
merupakan penyerahan barang yang dikenai pajak atau PPN;

AD
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 Pengertian “Pengusaha” dan “Pengusaha Kena Pajak” berdasarkan Undang-Undang PPN
bahwa pengertian “Pengusaha” dan “Pengusaha Kena Pajak” sebagaimana dimaksud Pasal
1 angka 14 dan 15 Undang-Undang PPN, sebagai berikut:

15.

PE
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“14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa,
atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang ini”;

bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelas bahwa sehubungan dengan
barang, seseorang atau suatu badan akan menjadi “Pengusaha Kena Pajak” hanya apabila
dia atau badan tersebut:
(1) Menghasilkan barang; atau
(2) Mengimpor barang; atau
(3) Mengekspor barang; atau
(4) Melakukan usaha perdagangan; atau
(5) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
bahwa sehubungan dengan penjualan aktiva yang dilakukan oleh Pemohon Banding,
Pemohon Banding tidak menghasilkan, mengimpor, mengekspor, atau memperdagangkan
aktiva tersebut. Pemohon Banding adalah pengusaha di bidang pemberian jasa keuangan
dan penjualan aktiva tersebut adalah semata mata menjual aktiva yang semula tidak untuk
diperjualbelikan dikarenakan aktiva tersebut tidak digunakan lagi;

 Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN dan Penjelasannya
Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN menyebutkan sebagai berikut:
“apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan
yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang
bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya,
maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan
dengan penyerahan yang terutang pajak”;
Penjelasan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN
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“yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak
dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B;

PA

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang
pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan
yang berkenaan dengan penyerahan yang teutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang
pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak”;
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bahwa perlu kiranya Pemohon Banding sampaikan di sini bahwa Pemohon Banding bukan
merupakan Pengusaha Kena Pajak, dengan demikian merujuk pada Pasal 9 ayat (5)
Undang-Undang PPN beserta penjelasannya maka jelas bahwa PPN atas pembelian aktiva
yang Pemohon Banding lakukan tersebut tidak dapat dikreditkan dikarenakan Pemohon
Banding tidak melakukan penyerahan yang terutang PPN dimana hal tersebut sejalan
dengan apa yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN beserta penjelasannya.
Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut maka merujuk pada Pasal 16 D Undang-Undang
PPN maka pada saat penjualan aktiva tersebut pada tahun 2011 seharusnya tidak terutang
PPN dikarenakan aktiva aktiva tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha yang
penyerahannya terutang PPN akan tetapi berhubungan dengan kegiatan usaha yang
usahanya (penyerahannya) tidak terutang PPN;
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bahwa andaikan penjualan aktiva tersebut pada tahun 2011 dikenakan PPN maka akan
terjadi pengenaan PPN dua kali atas obyek yang sama yaitu pada saat pembelian dengan
PPN-nya tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dan pada saat penjualan aktiva
tersebut pada tahun 2011;
 Pasal 16D Undang-Undang PPN

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak,
kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c”;
bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan
PPnBM menyatakan bahwa:
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan
bagi pengeluaran untuk:
(b)

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
PPN dan PPnBM menyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha
adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan
juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya

penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan
masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak
pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan
Pertambahan Nilai;

Oleh karena itu, meskipun suatu
langsung dengan kegiatan usaha,
dapat dikreditkan, yaitu apabila
penyerahan yang terutang Pajak

bahwa penjualan aktiva tetap milik sendiri yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan
merupakan penyerahan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, sehingga pajak
masukannya tidak dapat dikreditkan dan pada saat penjualan tidak terutang PPN;

JA
K

 Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang PPN
bahwa Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa jasa keuangan
adalah jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penjelasan Pasal 4A
ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa Jasa Keuangan meliputi:

PA

1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

N

2. Jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain
dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek
atau sarana lainnya;

LA

3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa :
a. Sewa guna usaha dengan hak opsi;
b. Anjak piutang;

AD
I

bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (a), Pasal 16D, Penjelasan
Pasal 9 ayat (8) Huruf b dan c dan Penjelasan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, penjualan aktiva milik sendiri yang dilakukan oleh
Pemohon Banding tidak terutang PPN;

PE
NG

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang
Terhormat membatalkan koreksi pada Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar
Rp3.368.959.000,00;

Menurut Majelis :

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Daftar Aset Tetap dalam laporan keuangan audited
tahun 2011, Pemohon Banding mendapatkan pendapatan yang diterima dari penjualan aktiva
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, sehingga berdasarkan pasal 16D UU
PPN disebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16D UU PPN diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai
dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak
Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan
huruf c;
bahwa apabila diperinci, maka ketentuan Pasal 16D Undang-Undang PPN, dikecualikan atas
penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf:
b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha dan

c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali
merupakan barang dagangan atau disewakan.
bahwa penelitian selanjutnya difokuskan pada ketentuan huruf ‘b’ karena aktiva yang dijual
bukan tergolong sedan dan station wagon
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN diketahui bahwa
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan
bagi pengeluaran untuk: b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

PA

JA
K

bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) menyatakan : Yang dimaksud
dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran
untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk
semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat
bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat
adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan
tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya
dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai”;

N

bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 16D dan Pasal 9 ayat (8) huruf (b)
Undang-Undang PPN, penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjual belikan terutang PPN Pasal 16D kecuali atas penyerahan aktiva
yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)
huruf b;

LA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) Undang-Undang PPN, untuk dapat
dikreditkan Pajak Masukan harus memenuhi 2 (dua) persyaratan kumulatif yaitu:

AD
I

1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut harus mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut berkaitan dengan adanya
penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

PE
NG

bahwa Pemohon Banding berargumen bahwa transaksi penjualan aktiva oleh Pemohon
Banding masuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D Undang-Undang
PPN, serta penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN. Hal ini dikarenakan
bahwa meskipun mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, namun
penyerahannya terkait dengan usaha lembaga pembiayaan, tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai, sehingga atas hal itu menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak
Masukan atas pembelian aktiva dimaksud;
bahwa berdasarkan pemeriksaan dan sebagaimana telah ditetapkan dalam SKP Masa PPN
Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember 2011 ditemukan bahwa Pemohon
Banding juga melakukan penyerahan yang terutang PPN;
bahwa berdasarkan penelitian atas keberatan Pemohon Banding atas SKP PPN Masa Pajak
Januari sampai dengan Masa Pajak Desember 2011, koreksi atas penyerahan yang terutang
PPN dipertahankan. Dengan demikian fakta menunjukkan bahwa Pemohon Banding selain
melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN juga melakukan penyerahan yang terutang
PPN;
bahwa atas penyerahan kendaraan operasional tersebut pajak masukannya dapat dikreditkan
karena memenuhi 2 (dua) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat
(8) huruf b Undang-Undang PPN dan penjelasannya karena: Penyerahan Barang Kena Pajak
berupa kendaraan operasional tersebut mempunyai hubungan langsung kegiatan usaha yaitu
digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dan penyerahan
Barang Kena Pajak tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai;

bahwa Pemohon Banding, dalam kegiatan usahanya melakukan 2 (dua) macam penyerahan
yaitu:
 Penyerahan yang tidak terutang PPN yaitu berupa penyerahan jasa pembiayaan;
 Penyerahan yang terutang PPN yaitu berupa penyerahan Discount Insurance yang
merupakan jasa yang tidak dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam
Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009;
bahwa karena penyerahan kendaraan operasional yang dilakukan oleh Wajib Pajak memenuhi 2
(dua) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang PPN dan penjelasannya yaitu:

JA
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 Penyerahan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu
digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen.
 Penyerahan tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai dimanaPemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang PPN
berupa Discount Insurance selain penyerahan yang tidak terutang PPN berupa jasa
pembiayaan;

PA

maka pajak masukan atas perolehan kendaraan operasional tersebut dapat dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN dan
penjelasannya;

LA

N

bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi Pemohon Banding yang menyatakan
bahwa pajak masukan atas penyerahan aktiva tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b,” yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya
dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai”, menjadi gugur, karena terbukti
Pemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang PPN, oleh karena itu maka atas
penyerahan kendaraan operasional yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan
terhutang PPN berdasarkan ketentuan Pasal 16D Undang-Undang PPN;

PE
NG

AD
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bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang PPN Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN) menjelaskan bahwa penyerahan
barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
bahwa mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN, jelas bahwa penjualan
aktiva milik sendiri yang dilakukan Pemohon Banding tidak termasuk dalam pengertian Pasal 4
ayat (1) huruf d Undang-Undang PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
Undang-Undang PPN tersebut bahwa penyerahan barang yang dikenai Pajak Pertambahan
Nilai harus memenuhi syarat dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
sedangkan penyerahan aktiva tersebut bukan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha yang
dijalankan oleh Pemohon Banding dimana usaha dari Pemohon Banding bukanlah jual beli
kendaraan. Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut bukan merupakan penyerahan
barang yang dikenai pajak atau PPN;
bahwa pengertian “Pengusaha” dan “Pengusaha Kena Pajak” sebagaimana dimaksud Pasal 1
angka 14 dan 15 Undang-Undang PPN, sebagai berikut :
“14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean;
15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”;

bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelas bahwa sehubungan dengan barang,
seseorang atau suatu badan akan menjadi “Pengusaha Kena Pajak” hanya apabila dia atau
badan tersebut:
(1) Menghasilkan barang; atau
(2) Mengimpor barang; atau
(3) Mengekspor barang; atau
(4) Melakukan usaha perdagangan; atau
(5) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
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bahwa sehubungan dengan penjualan aktiva yang dilakukan oleh Pemohon Banding, Pemohon
Banding tidak menghasilkan, mengimpor, mengekspor, atau memperdagangkan aktiva tersebut.
Pemohon Banding adalah pengusaha di bidang pemberian jasa keuangan dan penjualan aktiva
tersebut adalah semata mata menjual aktiva yang semula tidak untuk diperjual belikan
dikarenakan aktiva tersebut tidak digunakan lagi;

PA

Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN menyebutkan sebagai berikut: apabila dalam suatu Masa
Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga
melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang
pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang
pajak”;

LA

N

Penjelasan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN : yang dimaksud dengan penyerahan yang
tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang
dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16B;

AD
I

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang
pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan
yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang
pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak”;

PE
NG

bahwa Pemohon Banding bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, dengan demikian merujuk
pada Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN beserta penjelasannya maka jelas bahwa PPN atas
pembelian aktiva yang Pemohon Banding lakukan tersebut tidak dapat dikreditkan dikarenakan
Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang terutang PPN dimana hal tersebut sejalan
dengan apa yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN beserta penjelasannya.
Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut maka merujuk pada Pasal 16D Undang-Undang PPN
maka pada saat penjualan aktiva tersebut pada tahun 2011 seharusnya tidak terutang PPN
dikarenakan aktiva aktiva tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha yang
penyerahannya terutang PPN akan tetapi berhubungan dengan kegiatan usaha yang usahanya
(penyerahannya) tidak terutang PPN;
bahwa andaikan penjualan aktiva tersebut pada tahun 2011 dikenakan PPN maka akan terjadi
pengenaan PPN dua kali atas obyek yang sama yaitu pada saat pembelian dengan PPN-nya
tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dan pada saat penjualan aktiva tersebut pada
tahun 2011;
Pasal 16D Undang-Undang PPN: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang
Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh
Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c”;
bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf (b) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
menyatakan bahwa: Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk :

(b) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;
bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN
dan PPnBM menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung
berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi,
pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat
dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan
dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun
suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha,
masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran
dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

JA
K

bahwa penjualan aktiva tetap milik sendiri yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan
merupakan penyerahan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, sehingga pajak
masukannya tidak dapat dikreditkan dan pada saat penjualan tidak terutang PPN;

PA

bahwa Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa jasa keuangan
adalah jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penjelasan Pasal 4A
ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa Jasa Keuangan meliputi:
1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

LA

N

2. Jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada pihaklain
dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau
sarana lainnya;

AD
I

3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa :
a. Sewa guna usaha dengan hak opsi;
b. Anjak piutang;

PE
NG

bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (a), Pasal 16D, Penjelasan
Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c dan Penjelasan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, penjualan aktiva milik sendiri yang dilakukan oleh
Pemohon Banding tidak terutang PPN;
bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Majelis atas bukti-bukti dan penjelaan para
pihak dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah
terkait dengan dengan adanya Penerimaan Hasil Penjualan Aktiva sebesar
Rp3.368.959.000,00, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, sehingga
merupakan obyek Pengenaan PPN berdasarkan 16D UU PPN merupakan obyek Pengenaan
PPN;
bahwa menurut Pasal 16 D UU PPN: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh
Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c”;
bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, diketahui bahwa pada dasarnya “usaha pokok”
perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan jasa pembiayaan yang termasuk dalam
kelompok jasa keuangan yang atas penyerahannya tidak dikenai PPN sesuai Pasal 4A ayat (3)
Undang-Undang PPN;
bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU PPN : Pengkreditan Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk :
(b) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU.PPN. dinyatakan bahwa: Yang dimaksud
dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran
untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk
semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat
bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat
adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan
tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya
dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
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bahwa apabila dikaitkan dengan usaha pokok Pemohon Banding, yaitu perusahaan jasa
pembiayaan yang termasuk dalam kelompok jasa keuangan yang atas penyerahannya tidak
dikenai PPN, Majelis berpendapat, bahwa penjualan aktiva tetap milik Pemohon Banding sendiri
adalah merupakan penyerahan yang tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang
Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, sehingga pajak
masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf (b)
UU.PPN.di atas;

PA

bahwa selanjutnya menurut Majelis, apabila penjualan aktiva tersebut harus dikenakan PPN
maka akan terjadi pengenaan PPN dua kali atas obyek yang sama, yaitu pada saat pembelian
dengan PPN-nya tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dan pada saat penjualan aktiva
tersebut pada tahun 2011;

LA
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bahwa berdasarkan ketentuan, bukti-bukti dan fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis
meyakini bahwa penjualan aktiva milik Pemohon Banding a quo tidak dapat dikenai obyek PPN,
karena merupakan penyerahan yang tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang
Pajak Pertambahan Nilai dan pada saat pembeliannya Pemohon Banding tidak dapat
mengkreditkan Pajak Masukannya;

AD
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bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :
Pasal 69 ayat (1) alat bukti dapat berupa:
a. surat atau tulisan;
... dst
d. pengakuan para pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan
diyakini kebenarannya;

PE
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Pasal 74 : Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang
kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;
Pasal 76 : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta
penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat
bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
bahwa dalam Penjelasan Pasal a quo dinyatakan : Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka
menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang
perpajakan;
Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang
terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang dia jukan oleh para
pihak;
Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding
atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan
... dst;
Pasal 78 : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan
keyakinan Hakim";

Memori penjelasan pasal 78 : "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";
bahwa berdasarkan bukti-bukti, penjelasan para pihak dan ketentuan-ketentuan sebagaimana
tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tidak
seluruhnya benar, oleh karena itu koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
sebesar Rp5.276.617.731,00 tetap dipertahankan, sedang untuk koreksi Penerimaan Hasil
Penjualan Aktiva sebesar Rp3.368.959.000,00, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang :
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;

JA
K

Menimbang :

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan
sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan
Nilai Masa Pajak Desember 2011 dihitung kembali sebagai berikut :
Rp
Rp
Rp

PA

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding
Koreksi dibatalkan Majelis
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis

N

Mengingat :

8.645.576.731,00
3.368.959.000,00
5.276.617.731,00

LA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

AD
I

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-00077/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 23 Februari 2017, tentang Keberatan
Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa Nomor 00313/207/11/062/15 tanggal 10 Desember 2015 Masa Pajak Desember 2011,
atas nama Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

PE
NG

Dasar Pengenaan Pajak
PPN Kurang/ (Lebih) Bayar
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP
Jumlah Pajak YMH Dibayar

Rp
Rp
Rp
Rp

5.276.617.731,00
527.661.773,00
253.277.651,00
780.939.424,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan
dicukupkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Majelis IIIB Pengadilan Pajak
dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
M.Z. Arifin, S.H., M.Kn.
sebagai Hakim Ketua,
Junaidi Eko Widodo, Ak., M.P.P.
sebagai Hakim Anggota,
Rahmaida, S.H., M.Kn
sebagai Hakim Anggota,
Dengan dibantu oleh
Aniek Andriani, S.E., M.M.
sebagai Panitera Pengganti
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa
tanggal 30 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak
dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

