: PUT-118469.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019

Jenis Pajak

: PPh. Bd

Tahun Pajak

: 2014

Pokok Sengketa

: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi
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Putusan Nomor

positif Penghasilan Neto sebesar Rp25.539.336.783,00 yang tidak disetujui
oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi positif Penghasilan Neto sebesar Rp25.539.336.783,00 yang terdiri dari:
1. Koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp21.833.725.674,00
2. Koreksi positif Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp3.705.611.109,00
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1. Koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp21.833.725.674,00

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Madya
Sidoarjo Nomor LAP-90292/WPJ.24/KP.0805/RIK.SIS/2016 tanggal 21 Juni 2016 maupun atas
keberatan dan dokumen Pemohon Banding.
bahwa berdasarkan penelitian, diketahui bahwa:
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a) Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp21.833.725.674,00 yang
bersumber dari uji arus piutang karena Pemohon Banding meyakini tidak terdapat selisih Peredaran
Usaha bila dilakukan pengujian arus piutang.
b) Alasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam permohonan banding berbeda dengan alasan
yang disampaikan pada Keberatan.
Dalam keberatan pemohon banding manggunakan alasan bahwa pengujian arus piutang yang
dilakukan fiskus belum lengkap karena tidak mengakomodasi beberapa jurnal reklasifikasi dan atau
eliminasi oleh Kantor Akuntan Publik untuk tujuan presentasi laporan piutang sesuai dengan standar
akuntasi keuangan yang sifatnya bukan penjualan barang.
Sedangkan dalam permohonan banding, Pemohon Banding mengajukan alasan bahwa Pemohon
Banding tidak pernah mendapatkan surat maupun berita acara tidak dipenuhinya permintaan data
dari fiskus pada proses pemeriksaan yang berati semua permintaan data sudah dipenuhi.
c) Terbanding telah mengundang Pemeriksa untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa
perpajakan melalui surat nomor S-1614/WPJ.24/2014 tanggal 11 Juli 2017.
(1) Pada saat pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan Pemeriksa yang telah
dituangkan dengan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA031/WPJ.24/BD.06/2017 tanggal 18 Juli 2017, Pemeriksa menyatakan bahwa dalam
pembahasan akhir Pemeriksa telah mengakomodir metode penghitungan arus piutang dari
Pemohon Banding. Akan tetapi koreksi dilakukan oleh Pemeriksa karena terdapat akun-akun
dalam penghitungan arus piutang versi Pemohon Banding yang tidak bisa dilakukan penelusuran
lebih lanjut. Pemohon Banding tidak memberikan data Trial Balance yang menunjukkan latar
belakang adanya akun adjustment dalam proses penyusunan laporan keuangan.
(2) Bahwa atas akun yang terkait dengan arus piutang yang dapat ditelusuri oleh Pemeriksa dalam
buku besar perusahaan, Pemeriksa mengakomodir perhitungan Pemohon Banding tersebut dan
tidak melakukan koreksi.
d) Terbanding telah mengundang Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi
sengketa perpajakan melalui surat nomor S-17371WPJ.24/2014 tanggal 09 Agustus 2017 yang
ditanggapi Pemohon Banding dengan surat permohonan penundaan pembahasan sengketa Nomor
01/T/DIR/VIII/17 tanggal 15 Agustus 2017.
(1) Dalam surat kepada Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa
perpajakan melalui surat nomor S-1737/WPJ.24/2014 tanggal 09 Agustus 2017surat nomor S1737/WPJ.24/2017, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding untuk membawa
dokumen yang mendukung alasan keberatan Pemohon Banding.
(2) Pada saat pembahasan dan kiarifikasi sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding yang
telah dituangkan dengan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor
BA-037/WPJ.24/BD.06/2017 tanggal 23 Agustus 2017, Pemohon Banding menyatakan bahwa:
- AJE/RJE auditor adalah hal yang lazim dilakukan auditor untuk penyajian laporan keuangan
agar sesuai dengan PSAK. Memo jurnal yang ada tidak mencerminkan arus piutang, hanya
Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor PUT-118469.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019
PT Panggung Electric Citrabuana

-
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semata-mata menyesuaikan dengan PSAK. AJE yang ada juga selalu direverse di awal tahun
berikutnya untuk kemudian dibuat AJE yang baru.
Karena PEC mempunyai cabang di Australia maka penjualan di Austrlia ditambahkan
sedangkan penjualan PEC Indonesia ke Australia dikurangkan (dieliminasi) agar tidak terjadi
double counting.
Penjualan antar unit di dalam perusahaan juga dieliminasi untuk menghindari double
counting.
Untuk mendukung penjelasan,Pemohon Banding menyerahkan laporan audit konsolidasi dan
laporan keuangan induk saja, akte notaris terkait permodalan perusahaan, kertas kerja audit,
kompilasi laporan keuangan, dan lampiran arus piutang 2011-2015 yang menunjukan AJE
selalu direverse di tahun berikutnya.
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e) Berdasarkan uraian dari poin a) sampai dengan poin d) tersebut di atas, dapat diketahui bahwa:
(1) Pada dasarnya Pemeriksa telah mengakomodir metode dan akun akun yang diperhitungkan
Pemohon Banding dalam melakukan pengujian arus piutang. Pemeriksa bahkan membatalkan
metode penghitungan arus piutang yang telah tertuang dalam SPHP dan mengakui bahwa
metode yang digunakan Pemohon Banding lebih tepat.
(2) Koreksi dilakukan oleh Pemeriksa karena terdapat akun-akun dalam penghitungan arus piutang
versi Pemohon Banding yang tidak bisa dilakukan penelusuran lebih lanjut. Pemohon Banding
tidak memberikan data Tial Balance Sedangkan atas akun yang dijadikan unsur pengujian arus
piutang yang dapat ditelusuri pemeriksa, diakomodir oleh Pemeriksa dan tidak dilakukan koreksi.
(3) Dengan demikian, dapat dipahami bahwa permasalah utama timbulnya koreksi adalah tidak
terdapat bukti atau dokumen yang dapat memberikan keyakinan kepada Pemeriksa atas
sebagian validitas nominal akun yang menjadi unsur penghitungan arus piutang Pemohon
Banding.
(4) Bahwa yang mendasari koreksi adalah tidak adanya dokumen pendukung sehingga validitas
akun dapat ditelusuri oleh Pemeriksa telah diungkapkan Pemeriksa dalam pembahasan akhir
dengan Pemohon Banding.
(5) Dalam pembahasan sengketa perpajakan dalam proses penyelesaian keberatan sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Nomor BA-037/WPJ.24/BD.06/2017
tanggal 23 Agustus 2017, Pemohon Banding menyertakan dokumen pendukung berupa laporan
audit konsolidasi dan laporan keuangan induk saja, akte notaris terkait permodalan perusahaan,
beberapa kertas kerja audit, kompilasi laporan keuangan, dan lampiran arus piutang 2011-2015
yang menunjukan AJE selalu direverse di tahun berikutnya.
Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Trial Balance dan dokumen-dokumen pendukung
yang terkait dengan akun yang dikoreksi oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan. Berdasarkan
Pasal 26A ayat (4) UU KUP diatur bahwa dalam proses keberatan dokumen yang tidak
diserahkan Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan tidak dapat diakui dalam proses
penyelesaian keberatan, Terbanding tetap berkepentingan memperoleh dokumen Trial Balance
yang terkait dengan akun-akun pada pengujian arus piutang yang menjadi dasar argumen
keberatan Pemohon Banding.
Atas kondisi tersebut, Terbanding dapat menyimpulkan bahwa pendapat Pemeriksa bahwa akun
yang dikoreksi oleh Pemeriksa tidak terdokumentasi dalam dokumen Trial Balance maupun
dokumen pembukuan lain Pemohon Banding. Dengan demikian koreksi Pemeriksa telah tepat.
(6) Dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen, penjelasan baik dari Pemeriksa maupun
Pemohon Banding, dan bukti tambahan yang diserahkan Pemohon Banding, Terbanding setuju
dengan koreksi Pemeriksa KPP Madya Sidoarjo dan mempertahankan koreksi atas Peredaran
Usaha Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2014.
bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa:
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(1) Pemohon Banding mengajukan alasan dalam permohonan banding yang menyatakan bahwa
Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan berita acara
tidak dipenuhinya permintaan dokumen, Terbanding berpendapat bahwa tidak data yang disebutkan
Pemeriksa terkait dengan pembuktian atas pernghitungan arus piutang versi Pemohon Banding pada
saat pembahasaan akhir pemeriksaan.
(2) Telah disebutkan dalam uraian huruf e) angka (1) tersebut di atas, bahwa Pemeriksa telah
mengakomodir metode dan akun akun yang diperhitungkan Pemohon Banding dalam melakukan
pengujian arus piutang. Pemeriksa bahkan membatalkan metode penghitungan arus piutang yang
telah tertuang dalam SPHP dan mengakui bahwa metode yang digunakan Pemohon Banding lebih
tepat.
Koreksi dilakukan Pemeriksa atas penghitungan yang dibuat oleh Pemohon Banding sendiri namun
tidak bisa ditelusuri sumbernya pada trial balance.
Data yang tidak dapat ditunjukkan pada saat pembahasan akhir adalah data pendukung atas
penghitungan Pemohon Banding. Bukan data terkait Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan,

PA
JA
K

dan Dokumen Nomor S
Data terkait Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor
S-07981/WPJ.24/KP.0800/2015 tanggal 29 Juli 2015 telah dinyatakan lengkap dan dipenuhi
peminjamannya oleh Pemohon Banding.
(3) Pemohon Banding berpendapat bahwa DJP tidak berkewajiban menerbitkan Surat Peringatan I,
Surat Peringatan II, ataupun Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Data dalam proses
pemeriksaan apabila data atau dokumen tersebut terkait dengan penghitungan pajak oleh Pemohon
Banding sendiri.
Surat Peringatan I, Surat Peringatan li, ataupun Berita Acara Pemenuhan Seluruh/ Pemenuhan
Sebagian/Tidak Dipenuhi Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Wajib Dibuat Terbanding pada
saat pemeriksaan, terkait dengan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen.
Dengan demikian dapat dipahami bersama bahwa alasan Pemohon Banding tidak dapat diterima;
Penjelasan Terbanding dalam persidangan:
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bahwa pada saat pemeriksaan Terbanding menganalisis arus piutang dan telah disampaikan SPHP
dimana perhitungan arus pelunasan piutang terdapat koreksi awal sebesar Rp31.064.739.679,00. Saat
pembahasan akhir hasil pemeriksaan (LPP halaman 7/18), Pemohon Banding dalam pembahasan akhir
memberikan perhitungan dengan komposisi rumus bahwa jumlah pelunasan piutang yang diterima dari
pelanggan 1,2T, saldo akhir piutang hasil audit sebesar 441M dari angka ini Pemohon Banding
melakukan beberapa koreksi atas 7 atau 8 item koreksi oleh Pemohon Banding sehingga saldo semula
441M menjadi 435M, hal ini juga terjadi pada saldo awal piutang yang sudah dilaporkan dalam laporan
keuangan audited dilakukan penyesuaian dengan 5 poin penyesuaian sehingga dari yang dilaporkan di
laporan keuangan audited semula sebesar 209M menjadi 212M. Rumus Terbanding pengujian arus
piutang yaitu jumlah pelunasan ditambah saldo akhir dikurangi saldo awal piutang usaha. Rumus yang
digunakan Pemohon Banding tidak didukung bukti yang menunjukkan dasar penyesuaian laporan
keuangan audit sehingga Terbanding kembali ke angka laporan keuangan yang sudah diaudit (saldo
awal dan saldo akhir piutang). Sedangkan penyesuaian Pemohon Banding selain itu misalnya PPN
dipungut, selisih kurs telah diterima Terbanding. Sehingga semula di SPHP koreksi Terbanding sebesar
35M setelah pembahasan akhir menjadi Rp21.833.725.674,00;
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bahwa penyesuaian Pemohon Banding adalah atas hal-hal yang terkandung di aliran uang masuk yang
bukan merupakan pelunasan piutang usaha atau bukan merupakan penjualan. Yang menjadi pokok
permasalahan yaitu Pemohon Banding menghendaki angka saldo akhir dan awal tidak merujuk laporan
keuangan dan ada penyesuaian-penyesuaian menurut Pemohon Banding. menurut Terbanding
menggunakan angka audited itu untuk perhitungannya. Terkait transaksi antar unit Terbanding sudah
menanyakan ke Pemohon Banding apakah transaksi itu melibatkan arus uang dari unit satu ke unit lain
dan Pemohon Banding menjawab “tidak melibatkan arus uang”. Maka dengan demikian tidak masuk di
perhitungan arus piutang. Terkait transaksi dengan Australia bahwa Pemohon Banding menyatakan zero
profit artinya uang masuk dari pelanggan sebesar itu jadi tidak ada selisih lagi ada uang masuk yang
dianggap penjualan bagi Terbanding. Jadi yang dinyatakan oleh Pemohon Banding pelunasan piutang
yang diterima dari pelanggan sebesar 1,820M merupakan uang masuk dari pelanggan. Penyesuan yang
dapat digunakan untuk menentukan besarnya peredaran menurut Terbanding yang dikeluarkan dari
perhitungan menetapkan Peredaran Usaha yaitu PPN yang dipungut, PPN lokal, freight and insurance;
bahwa pendekatan yang digunakan Terbanding sama pada waktu pemeriksaan dan penelitian keberatan
adalah sama yaitu pengujian arus piutang namun dengan model perhitungan Pemohon Banding dan ada
penyesuaian-penyesuaian yang menurut Terbanding tidak masuk perhitungan sehingga koreksinya
sebesar 21M. Jadi pemeriksa sepakat dengan model perhitungan yang disampaikan Pemohon Banding
namun ada penyesuaian-penyesuaian yang menurut Terbanding tidak masuk perhitungan;

Pokok Sengketa
URAIAN
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Pendapat akhir Terbanding Nomor S-6539/PJ.07/2018 tanggal 27 Agsutus 2018, dengan penjelasan
sebagai berikut:

Peredaran Usaha

Menurut Pemohon
Banding
(Rp.)
1.352.405.555.955,-

Menurut
Terbanding
(Rp)
1.374.239.281.629,-

Pokok
Sengketa
(Rp)
21.833.725.674,-

Koreksi Peredaran Usaha dilakukan berdasarkan pengujian arus piutang.
B.

Pendapat Pemohon Banding
Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi
Rp21.833.725.674,00 dengan alasan sebagai berikut:

positif

Peredaran

Usaha

sebesar

1.
2.
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3.

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan pemeriksa karena bisa
dibuktikan melalui pengujian arus piutang dan tidak terdapat selisih Peredaran Usaha.
Ketika penelaah keberatan pada prinsipnya setuju dengan hasil uji arus piutang yang hasilnya
tidak ada selisih, pemeriksa mengganti alasan menjadi tidak diserahkannya data pada waktu
pemeriksaan.
Jika memang ada permintaan data yang tidak dipenuhi Pemohon Banding, tentunya akan
terbit Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II serta berita acara tidak dipenuhinya
permintaan data. Namun Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan surat maupun berita
acara tersebut dari fiskus yang berarti semua permintaan data sudah dipenuhi.
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Pendapat Terbanding
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).
Pasal 4 ayat (1)
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
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2. Data dan Fakta
a. Pemohon Banding mengajukan banding atas terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor
KEP-00016/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar nomor 00061/406/14/641/16 tanggal 27 Juni 2016 tahun
pajak 2014;
b. Koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan berasal dari perhitungan arus kas operasional
berupa pelunasan piutang ditambah saldo akhir piutang usaha dan dikurangi dengan saldo
awal piutang usaha. Seluruh nilai pada akun-akun yang menjadi dasar koreksi oleh
Terbanding adalah nilai yang terdapat pada laporan keuangan audited Pemohon Banding
(lampiran 1);
c. Bahwa dalam Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor Independen (Lampiran 2)
terdapat surat pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas Laporan Keuangan untuk
Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pemohon Banding
yang isinya sebagai berikut:
4. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. PEC
dan Entitas Anak.
5. Laporan Keuangan Entitas dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
6. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan Entitas dan Entitas Anak telah dimuat
secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Entitas dan Entitas Anak tidak menganduung informasi atau
fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta
material
7. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Entitas dan Entitas
Anak.
Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
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d. Perhitungan koreksi Peredaran usaha menurut Terbanding adalah sebagai berikut:
Jumlah pelunasan piutang yang diterima dari pelanggan
1.280.584.264.612
441.447.883.740
Saldo akhir piutang audited
Saldo awal piutang audited
(209.724.499.160)
1.512.337.649.192
Penyesuaian:
PPN dipungut
(123.593.509.138)
PPN penjualan lokal
(97.231.065)
Freight & asuransi
(1.097.057.074)
Debit note
(21.142.267.899)
Credit note
2.460.325.071
5.645.366.362
(137.824.373.743)
Selisih kurs
Retur penjualan
(1.873.439.854)
Memo jurnal sales sales non finished goods
1.269.027.050
Rekonsiliasi item
981.639.445
Memo sales
(651.220.461)
(273.993.820)

Peredaran usaha (penjualan bersih) menurut pemeriksa
Peredaran usaha (penjualan bersih) menurut wajib pajak
Selisih

1.374.239.281.629
1.352.405.555.955
21.833.725.674
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e. Dalam surat Banding yang diajukan, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif atas
Peredaran Usaha sebesar Rp.21.833.725.674,- dengan salah satu alasannya adalah
Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan pemeriksa karena bisa
dibuktikan melalui pengujian atus piutang dan tidak terdapat selisih Peredaran Usaha.
f. Perhitungan arus piutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

IA
T

DI
LA
N

(7.257.411.035)
(8.109.416.995)
8.542.167.212
95.095.653
(309.990.405)
95.372.900
1.037.869.250

Sales ke PEC Australia
Sales di PEC Australia

Retur Penjualan
Penjualan antar unit
Memo jurnal sales sales non finished goods
Rekonsiliasi item
Memo sales
Peredaran usaha (penjualan bersih)
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435.571.570.320

(209.724.499.160)

(1.209.613.268)
(2.076.986.375)
95.880.895
(417.480)
(33.481.696)
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PPN dipungut
PPN penjualan lokal
Freight & asuransi
Debit Note
Credit Note
Selisih kurs

1.280.584.264.612

441.477.883.740
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Jumlah pelunasan piutang dari pelanggan
Saldo akhir piutang audited
Jurnal koreksi auditor:
PEC AUS
Adjustment forex
Reklas AR vs AP. PEC AUS
Reklas AR vs AP. PEC Euro
Reklas uang muka penjualan
Eliminasi AR vs AP unit 2D
Eliminasi AR vs AP unit 5
Saldo akhir piutang per book
Saldo piutang audited
Jurnal koreksi auditor
Adjustment forex
Reklas AR vs AP. PEC AUS
Reklas uang muka penjualan
Eliminasi AR vs AP unit 2C
Eliminasi AR vs AP. PEC Euro
Saldo awal piutang per book

(212.949.117.084)
1.503.206.717.848
(123.593.509.138)
(97.231.065)
(1.097.057.074)
(21.142.267.899)
2.460.325.071
5.465.366.362
1.365.382.344.105
(7.082.857.810)
8.929.364.771
1.367.228.851.066
(1.873.439.854)
(14.549.302.290)
1.269.027.050
981.639.445
(651.220.461)
1.352.405.554.956
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3. Penjelasan Terbanding
a. Penggunaan metode tidak langsung berupa perhitungan arus kas dari pelunasan piutang
pelanggan dengan dasar nilai yang terdapat pada laporan keuangan audited adalah sah dan
valid. Penggunaan metode ini juga pada dasarnya tidak ada sengketa antara Terbanding dan
Pemohon Banding, karena Pemohon Banding dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan
dan surat uraian banding juga menggunakan arus piutang.
b. Perbedaan yang ada dalam perhitungan Peredaran Usaha dari arus kas berupa pelunasan
piutang adalah karena Pemohon Banding memasukkan unsur-unsur penyesuaian yang
menurut Pemohon Banding adalah jurnal reklasifikasi dan atau eliminasi oleh Kantor Akuntan
Publik untuk tujuan presentasi laporan piutang sesuai dengan standar akuntasi keuangan
yang sifatnya bukan penjualan barang. Sedangkan Terbanding murni menggunakan nilainilai yang sudah tertera dalam laporan keuangan audited Pemohon Banding.
c. Bahwa dalam laporan keuangan audited Pemohon Banding terdapat pernyataan tentang
“Saling Hapus Antar Instrumen Keuangan” sebagai berikut: “Aset keuangan dan liabilitas
keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi
keuangan jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas
jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau
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merealisasikan asset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan”(lampiran 1 halaman 16).
Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa nilai
yang terdapat dalam laporan keuangan audited pada pos-pos yang digunakan sebagai dasar
perhitungan koreksi (pos pelunasan piutang dari pelanggan, saldo awal dan saldo akhir
piutang usaha) adalah nilai yang sudah final dan valid.
Bahwa pernyataan Pemohon Banding mengenai jurnal reklasifikasi dan atau eliminasi oleh
Kantor Akuntan Publik untuk tujuan presentasi laporan piutang sesuai dengan standar
akuntasi keuangan yang sifatnya bukan penjualan barang dan perlakuan penyesuaian
kembali setelah penyajian laporan keuangan adalah tidak memiliki dasar hukum.
Bahwa Terbanding telah benar dan tepat ketika tetap mempertahankan data pelunasan
piutang dari pelanggan, saldo piutang usaha awal dan saldo piutang usaha akhir yang
digunakan sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit. Sedangkan data Sales Penjualan
ke PEC Australia, Sales Penjualan di PEC Australia dan Penjualan antar unit dikeluarkan
dari penghitungan karena tidak mencerminkan adanya arus uang masuk dari pelanggan.
Bahwa selain data pelunasan piutang dari pelanggan, saldo piutang usaha awal dan saldo
piutang usaha akhir yang digunakan dalam menentukan nilai Peredaran Usaha yang
sebenarnya, Terbanding juga mengakomodir data-data berupa Freight & asuransi, debit
note, credit note, selisih kurs, memo jurnal sales dan rekonsiliasi pemeriksa setuju untuk
dimasukkan dalam penghitungan Peredaran Usaha karena mencerminkan adanya arus
keluar masuk uang dari piutang usaha.
Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Koreksi positif atas Peredaran Usaha yang berasal
dari perhitungan arus piutang sebesar Rp21.833.725.674,00 adalah sudah benar dan tepat
untuk dipertahankan.

Menurut Pemohon Banding:

GA

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan pemeriksa karena bisa dibuktikan
melalui pengujian arus piutang tidak terdapat selisih Peredaran Usaha;

PE
N

bahwa ketika Penelaah Keberatan pada prinsipnya setuju dengan hasil uji arus piutang yang hasilnya
tidak ada selisih, Pemeriksa mengganti alasan menjadi tidak diserahkannya data pada waktu
pemeriksaan;

IA
T

bahwa jika memang ada permintaan data yang tidak dipenuhi Pemohon Banding, tentunya akan terbit
Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 serta berita acara tidak dipenuhinya permintaan data. Namun
Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan surat maupun berita acara tersebut dari Terbanding yang
berarti semua permintaan data sudah dipenuhi;
bahwa dengan demikian seharusnya koreksi Peredaran Usaha adalah nihil;
Penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan:

ET
AR

bahwa perusahaan Pemohon Banding bergerak dibidang electronic costumer yaitu memproduksi dan
menjual TV, mesin cuci, AC dan telekomunikasi Pemohon Banding memproduksi dan menjual
smartphone, modem;
bahwa untuk produk electronic consumer seperti televisi, mesin cuci, AC menggunakan merek Pemohon
Banding sendiri yaitu AKARI, sedangkan barang lainnya menggunakan merek pembeli;

KR

bahwa Pemohon Banding mempunyai kantor perwakilan di Australia untuk sebagian produk khususnya
furniture yang terkait dengan elektronik misalnya TV rack yang diproduksi di kantor pusat (Indonesia)
kemudian ekspor ke Australia dan dicatat sebagai penjualan sell in, lalu oleh Australia baru dijual ke
customer di Australia;

SE

bahwa semua bukti sudah Pemohon Banding saat pemeriksaan dan keberatan namun dalam keputusan
keberatan disebutkan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data-data saat pemeriksaan. Jika
Pemohon Banding tidak memberikan data-data pasti Pemohon Banding menerima Surat Peringatan
peminjaman dokumen;

bahwa saldo akhir piutang di laporan keuangan dilakukan penyesuaian lagi oleh Pemohon Banding.
Karena auditor selalu membuat reklasifikasi jurnal untuk diperhitungkan ke saldo piutang dan pada awal
tahun berikutnya akan direverse kembali. Oleh karena itu menurut Pemohon Banding perlu disesuaikan
lagi dan reklasifikasi oleh auditor itu harus dikeluarkan karena apa yang dilakukan oleh auditor hanya
untuk tujuan pelaporan di laporan keuangan saja. Penyesuaian Pemohon Banding telah dilakukan
selama bertahun-tahun sejak tahun 2011 dan baru tahun 2015 dipermalasahkan oleh Pemeriksa.

Contohnya tahun 2011 ada jurnal koreksi auditor untuk saldo akhir audited 2011 yang mana angka itu
Pemohon Banding reverse pada awal 2012 sebagai saldo awal. Jadi penyesuaian ini hanya untuk
representasi laporan keuangan saja dan tidak berpengaruh ke pengujian arus piutang;

PA
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bahwa koreksi Peredaran Usaha terdiri dari 3 poin. Poin pertama karena ada perbedaan antara saldo
audited dan saldo perbuku. Poin ke dua penjualan kantor cabang ke Australia dan Pemohon Banding
mencatat sebagai penjualan lalu Australia menjual ke customer di Australia. Saat uji arus piutang
Pemohon Banding melakukan eliminasi sehingga penjualan ke Australia dibalik lalu Pemohon Banding
mencatat penjualan Australia ke customer agar tidak dobel sales. Australia merupakan kantor
perwakilan. Pemohon Banding tidak mengenal customer di Australia sehingga penjualan melalui
perwakilan Australia. Penjualan Pemohon Banding ke Australia sebesar 7M, penjualan dari Pemohon
Banding ke Australia sebesar 8,9M. Harga sama ditentukan oleh Pemohon Banding dan Australia tidak
mendapatkan profit. Jadi perwakilan Australia hanya untuk transit barang sebelum sampai ke customer,
perbedaan biaya karena ada biaya clearing dan sejenisnya;

DI
LA
N

bahwa invoice diterbitkan dari Australia namun atas kontrol Pemohon Banding dan bisa dicocokkan
dengan harga jual Pemohon Banding saat ekspor. Pemohon Banding akan memberikan contoh
dokumennya. Poin ketiga penjualan antar unit harus dikeluarkan dari uji arus piutang. Pemohon
Banding terdiri dari beberapa unit ada unit produksi dan unit penjualan. Dari unit produksi ke unit
penjualan dianggap penjualan intenal sehingga dikoreksi oleh Pemohon Banding sebesar 14M dan
mengakui penjualan ke eksternal saja. Hal ini karena masing-masing unit ada pertanggungjawaban
masing-masing sebagai profit center masing-masing unit sehingga untuk pertanggungjawaban kinerja
unit produksi membuat invoice internal ditujukan ke unit yang dituju;
Penjelasan tertulis Pemohon Banding tanpa nomor dan tanggal, dengan penjelasan sebagai berikut:

PE
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bahwa sesuai dengan permintaan data yang diminta pada saat persidangan mengacu pada
SE-65/13.112013 tentang pedoman pemeriksaan sebagai berikut
1. Metode Tidak Langsung digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan.
2. Dalam hal Pemeriksa Pajak hanya menggunakan Metode Tidak Langsung, Pemeriksa Pajak harus
memiliki bukti bahwa Metode Langsung tidak dapat digunakan.
3. Metode Tidak Langsung dapat digunakan untuk mendukung penggunaan Metode Langsung atau
untuk melakukan identifikasi masalah.
bahwa Pemohon Banding telah memberikan seluruh dokumen yang diminta oleh Terbanding untuk
dasar dilakukannya pengujian Peredaran Usaha dengan Metode Langsung. Sebagaimana nampak
dalam Kerta Kerja Auditor (WBS)

ET
AR

IA
T

Penjualan per-Book (GL)
AJE/ RJE
Penjualan PEC HO ke PEC Australia
Penjualan PEC Australia ke Customer
Total penjualan/Peredaran Usaha Audited

: Rp

1.350.559.048.994

: (Rp
: Rp.
: Rp

7.082.857.810) (-)
8.929.364.771 (+)
1.352.405.555.955

bahwa Pemohon Banding melampirkan GL pencatatan di buku Pemohon Banding dan juga Pemohon
Banding membawa invoice pada bulan januari sebagai contoh dokumentasi Peredaran Usaha, dan jika
diperlukan Pemohon Banding bisa menyediakan invoice tersebut untuk satu tahun buku. Atas uraian
tersebut maka koreksi Peredaran Usaha dari pemohon banding adalah NIHIL;
Pendapat akhir Pemohon Banding tanpa nomor dan tanggal, dengan penjelasan sebagai berikut:

KR

Uraian

Pelunasan/ Penerimaan melalui
Kas/Bank

SE

1 Saldo Akhir Piutang Usaha
Jurnal Reklasifikasi Auditor (KAP)
Saldo Akhir Piutang Per buku
Saldo Awal Piutang Usaha

Jurnal Rekiasifikasi Auditor (KAP)
Saldo Awal Piutang Per buku

Terbanding

Pemohon
Banding
1.280.548.265.61 1.280.548.265.61
2
2
441.477.883.741 441.477.883.7410
0
5.906.313.420
435.571.570.320
(209.724.499.160 (209.724.499.160)
)
3.224.617.924
(212.949.117.084)

Selisih

5.906.313.420
3.224.617.924

2 Sales PEC HO ke PEC Australia
Sales PEC Australia ke Customer

0
0

3 Penjualan Antar Unit

0 (14.549.302.290) 14.549.302.291
1.374.239.282.62 1.352.405.555.95
9
5
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Peredaran Usaha berdasarkan
pengujian
Selisih

(7.082.439.854) 7.082.857.810
8.929.364.771 (8.929.364.771)

21.833.726.674

bahwa dasar koreksi pada saat pemeriksaan tidak tepat karena selisih sebesar Rp21.833.726.674,00
bukan merupakan objek pajak penghasilan;
bahwa sebagaimana telah di jelaskan pada saat proses sidang Banding dan tertuang pada Laporan
Hasil Pemeriksaan oleh Terbanding bahwa sengketa atas Peredaran Usaha terjadi dikarenakan adanya
pemeriksaan tidak langsung atas Peredaran Usaha dengan pengujian arus piutang oleh Terbanding;

DI
LA
N

bahwa penjelasan atas 3 pokok sengketa atas Peredaran Usaha

PE
N

GA

1. Jurnal reklasifikasi dan penyesuaian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk penyajian laporan
keuangan sesuai PSAK.
- Terbanding tidak menerima adanya jurnal reklasifikasi A/R (piutang) dari Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk tujuan presentasi laporan keuangan.
- Saldo akhir Piutang Usaha terdapat RJE senilai Rp5.906.313.420,00 yang akan di reverse pada
tahun berikutnya. Saldo awal Piutang usaha terdapat RJE senilai Rp3.224.617.924,00
merupakan hasil reverse dari tahun sebelumnya seperti pada data yang pernah diberikan.
- Sehingga jurnal reklasifikasi oleh KAP tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan Peredaran
Usaha, karena bukan merupakan hasil dari proses penjualan.
- Proses penambahan atau pengurangan A/R (piutang) ke kustomer hanya bisa melalui media
invoice/faktur, pembayaran bank, Debit Nota dan Credit Nota.
- Dalam pengujian arus piutang Pemohon Banding menggunakan saldo awal dan saldo akhir per
buku, karena nilai dalam saldo piutang per buku tersebut yang bisa ditagihkan.

IA
T

2. Eliminasi penjualan PEC HO dan PEC Australia
Jurnal eliminasi penyesuaian antara penjualan internal PEC HO ke PEC Australia dan dari PEC
Australia ke pelanggan harus dilakukan, agar tidak terjadi dobble counting sebagai berikut:
- -Penjualan PEC HO ke PEC Australia:
(Rp 7.082.857.810) ( - )
- -Penjualan PEC Australia ke Customer External:
Rp 8.929.364.771 ( +)
Peredaran usaha dari PEC yang dapat di tagihkan adalah penjualan dan PEC Australia ke customer
disana senilai Rp8.929.364.771,00. Sehingga penjualan PEC HO ke PEC Australia senilai
Rp7.082.857.810,00 harus di keluarkan pada saat pengujian Peredaran Usaha;

ET
AR

3. Penjualan Antar Unit Internal PEC

Skema Transaksi antar Unit berdasarkan jurnal pencatatan sebagai berikut: Jurnal pada saat
pengiriman barang antar Unit
Unit A Pengirim barang
(Db) AR-in
(Cr)
Sales-in

KR

(Db) COGS-in
(Cr)
Inventory-in

10

10

Unit B Penerima barang
(Db)
Inventory-in
(Cr)
AP-in

10
10

10

10

SE

Jurnal pencatatan pelunasan hutang piutang antar unit, dilakukan pada saat penjualan pada pihak
External:
(Db) Dummy Bank
10
(Db)
AP-in
10
(Cr) AR-in

(Db) Sales-in
(Cr) COGS-in

10

(Cr)
(Db)
(Cr)

AR-out

10

(Db)
(Cr)

COGS-out
Inventory-out

10

Dummy Bank

10
11

Sales-out

11
10
10

bahwa dari skema transaksi tersebut dapat disampaikan transaksi antar unit merupakan bagian dari

laporan pertanggung jawaban internal. Saldo pelunasan Audited senilai Rp1.280.548.265.612,00
termasuk didalam saldo pelunasan piutang antar unit senilai Rp14.549.302.290,00 untuk laporan
pertanggung jawaban internal. Untuk memperoleh Peredaran Usaha maka saat pengujian arus
piutang harus di eliminasi karena bukan termasuk Peredaran Usaha;

1.
2.
3.
4.

PA
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bahwa Yang Mulia Hakim pada sidang ke 3 dengan mengacu pada SE-65/PJ/2013 tentang pedoman
pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan atas Peredaran Usaha seharusnya dilakukan dengan
pengujian metode langsung melaui pengecekan data dan pencatatan pada dokumen seperti:
Buku besar/ledger penjualan
Invoice
Faktur pajak
Debit Nota Atau Kredit Nota

DI
LA
N

bahwa jika pemeriksaan dilakukan dengan metode langsung dengan cara melakukan pengecekan atas
pencatatan dan dokumen-dokumen terkait penjualan maka tidak ada sengketa pajak atas Peredaran
Usaha;
bahwa pemeriksaan juga tidak memberikan alasan yang kuat atas opsi pemeriksaan dengan metode
tidak langsung mengingat data yang di minta oleh pemeriksa untuk kebutuhan pemeriksaan telah
diberikan seluruhnya;
bahwa berikut data yang tampak pada buku besar/ledger Pemohon Banding dan juga telah di periksa
oleh Auditor External untuk Peredaran Usaha pada tahun 2014;

GA

:
: Rp 1.350.559.048.994,00

: (Rp 7.082.857.810,00) (-)
: Rp 8.929.364.771,00 (+)
: Rp 1.352.405.555.955,00

PE
N

Data dari Kerta Kerja Auditor (WBS)
Penjualan per-Book (GL)
AJE/ RJE
- Penjualan PEC HO ke PEC Australia
- Penjualan PEC Australia ke Customer
Total penjualan/Peredaran Usaha Audited

IA
T

Dari uraian yang Pemohon Banding berikan dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa:
1. Pemeriksa melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan SE - 65/PJ/2013 tentang pedoman
pemeriksaan.
2. Jika dilakukan permeriksaan menggunakan metode langsung tidak terdapat selisih Peredaran
Usaha.
3. Dengan pemeriksan metode tidak langsung juga tidak terdapat selisih Peredaran Usaha.
Sehingga dari kesimpulan tersebut maka koreksi atas Peredaran Usaha adalah Nihil;

SE

KR

ET
AR

Data yang telah Pemohon Banding berikan dan Pemohon Banding lampirkan kembali atas Sengketa
Peredaran Usaha sebagai berikut:
1. Uji Arus Piutang Menurut Terbanding dan Pemohon Banding
2. Reversal atas penyesuaian Auditor tahun 2011-2014.
3. RJE & AJE auditor
4. Resume AJE & RJE atas Sengketa Peredaran Usaha
5. Laporan penjualan PEC HO ke PEC Australia
6. Laporan penjualan PEC Australia ke Customer external
7. Contoh invoice atas transaksi penjualan PEC HO ke PEC Australia & PEC Australia ke Customer
external
8. Data Penjualan Antar Unit PEC tahun 2014
9. Kertas Kerja Auditor Tahun 2013 dan 2014
10. Buku Besar Penjualan Tahun 2014

Menurut Majelis:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding, diketahui, diketahui bahwa
penghitungan koreksi positif Peredaran Usaha adalah sebagai berikut:
Menurut Pemohon Banding
Menurut Terbanding
Koreksi

Rp1.352.405.555.955,00
Rp1.374.239.281.629,00
Rp 21.833.725.674,00

bahwa dasar koreksi Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Uraian Banding Nomor
1568/WPJ.24/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara lain adalah:

PA
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a. Karena terdapat akun-akun dalam penghitungan arus piutang versi Pemohon Banding yang tidak
dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut. Pemohon Banding tidak memberikan Trial Balance.
Sedangkan atas akun yang dijadikan unsur pengujian arus piutang yang dapat ditelusuri Pemeriksa,
diakomodir oleh Pemeriksa dan tidak dilakukan koreksi;
b. Permasalahan utama timbulnya koreksi adalah tidak terdapat bukti atau dokumen yang dapat
memberikan keyakinan kepada Pemeriksa atas sebagian validitas nominal akun yang menjadi unsur
penghitungan arus piutang Pemohon Banding;
c. Yang menjadi dasar koreksi adalah tidak adanya dokumen pendukung sehingga validitas akun dapat
ditelusuri oleh Pemeriksan telah diungkapkan Pemeriksa dalam pembahasan akhir dengan Pemohon
Banding;

DI
LA
N

bahwa lebih lanjut Terbanding dalam pendapat akhirnya yang disampaikan dalam Surat Nomor
6539/PJ.07/2018 tanggal 27 Agustus 2018 antara lain menyatakan:

IA
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a. Perbedaan yang ada dalam perhitungan Peredaran Usaha dari arus kas berupa pelunasan piutang
adalah karena Pemohon Banding memasukkan unsur penyesuaian yang menurut Pemohon Banding
adalah jurnal reklasifikasi dan atau eleminasi oleh Kantor Akuntan Publik untuk tujuan presentasi
laporan piutang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang sifatnya bukan penjualan barang.
Sedangkan Terbanding murni menggunakan nilai-nilai yang sudah tertera dalam laporan audited
Pemohon Banding;
b. Bahwa dalam laporan keuangan audited Pemohon Banding terdapat pernyataan tentang “Saling
Hapus Antar Instrumen Keuangan” sebagai berikut: “Asset keuangan dan liabilitas keuangan
disajikan secara saling menghapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan
jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah
diakui tersebut dan ada niat untuk menyesuaikan secara neto, atau direalisaksikan asset dan
penyelesaian liabilitas secara simultan.” (halaman 16 laporan keuangan audited);
c. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa nilai yang
terdapat dalam laporan keuangan audited pada pos-pos yang digunakan sebagai dasar perhitungan
koreksi (pos pelunasan piutang dari pelanggan, saldo awal, dan saldo akhir piutang usaha) adalah
nilai yang sudah final dan valid.
d. Bahwa pernyataan Pemohon Banding mengenai jurnal reklasifikasi dan atau eleminasi oleh Kantor
Akuntan Publik untuk tujuan presentasi laporan piutang sesuai dengan standar akuntansi keuangan
yang sifatnya bukan penjualan barang dan perlakuan penyesuaian kembali setelah penyajian
laporan keuangan adalah tidak memiliki dasar hukum;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dalam pendapat akhirnya menyampaikan penghitungan
koreksi Peredaran Usaha sebagai berikut:

ET
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Ura i a n

Pe l u n a s a n /Pe n e ri m a a n m e l a l u i
Ka s /B a n k

1 Sa l d o Ak h i r Pi u ta n g Us a h a

Te rb a n d i n g

Pe m o h o n B a n d i n g

1,280,548,265,610

1,280,548,265,610

441,477,883,740

441,477,883,740

Ju rn a l R e k l a s i fi k a s i Au d i to r (KAP)

5,906,313,420

Sa l d o Ak h i r Pi u ta n g Pe r b u k u
Sa l d o Aw a l Pi u ta n g Us a h a

(209,724,499,160)

KR

SE

3 Pe n ju a l a n An ta r Un i t
Pe re d a ra n Us a h a b e rd a s a rk a n p e n gu ji a n
Se l Is Ih

5,906,313,420

(209,724,499,160)
3,224,617,924

Sa l d o Aw a l Pi u ta n g Pe r b u k u

Sa l e s PEC Au s tra l i a k e Cu s to m e r

-

435,571,570,320

Ju rn a l R e k l a s i fi k a s i Au d i to r (KAP)

2 Sa l e s PEC H O k e PEC Au s tra l i a

Se l i s i h

3,224,617,924

(212,949,117,084)
0

(7,082,857,810)

7,082,857,810

0

8,929,364,771

(8,929,364,771)

0

(14,549,302,290)

14,549,302,290

1,374,239,282,629

1,352,405,555,955
21,833,726,674

bahwa menurut Pemohon Banding terkait dengan koreksi Terbanding menyampaikan penjelasan bahwa
selisih sebesar Rp. 21.833.726.674,00 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan sebagai berikut:
a. Jurnal reklasifikais dan penyesuaian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk penyesuaian laporan

PA
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keuangan sesuai PSAK
 Terbanding tidak menerima adanya jurnal reklasifikasi A/R (piutang) dari Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk tujuan persentasi laporan keuangan;
 Saldo akhir Piutang Usaha terdapat RJE senilai Rp. 5.906.313.420,00 yang akan direverse pada
tahun berikutnya. Saldo awal Piutang usaha terdapat RJE senilai Rp.3.244.617.924,00 berupa
hasil reserve dari tahun sebelumnya seperti data yang pernah diberikan;
 Sehingga jurnal reklasifikasi oleh KAP tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan Peredaran
Usaha, karena bukan merupakan hasil dari proses penjualan;
 Proses penambahan atau pengurangan A/R (piutang) ke customer hanya bisa melalui media
invoive/faktur, pembayaran bank, Debit Note dan Credit Nota;
 Dalam pengujian arus piutang Pemohon Banding menggunakan saldo awal dan saldo akhir per
buku, karena nilai dalam saldo piutang per buku tersebut yang bisa ditagihkan;
b. Eleminasi penjualan PEC HO dan PEC Australia
 Jurnal eliminasi penyesuaian antara penjualan internal PEC HO ke PEC Australia dan PEC
Australia ke pelanggan harus dilakukan, agar tidak terjadi couble counting sebagai berikut:
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- Penjualan PEC HO ke PEC Australia
: (Rp. 7.082.857.210) (-)
- Penjualan PEC Australia ke Customer Eksternal
: Rp. 8.929.364.771 (+)
 Peredaran usaha dari PEC yang dapat ditagihkan adalah penjualan dari PEC Australia ke
customer disana senilai Rp. 8.929.364.771,00. Sehingga penjualan PEC HO ke PEC Australia
senilai Rp. 7.082.857.819,00 harus dikeluarkan pada saat pengujian Peredaran Usaha;
c. Penjualan Antar Unit Internal PEC
 Skema Transaksi antar Unit berdasarkan jurnal pencatatan sebagai berikut:
Jurnal pada saat pengiriman barang antar Unit:

(Db) COGS-in 10
(Cr)
Inventori-in

10

GA

10

Unit B Penerima Barang
(Db) Inventory-in
AP-in
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Unit A Pengirim Barang
(Db) AR-in
10
(Cr)
Sales-in

10
10

Jurnal pencatatan pelunasan hutang piutang antar unit, dilakukan pada saat penjualan pada
pihak Eksternal:
(Db) Dummy bank
10
(Db) AP-in
10
AR-in

(Db) Sales-in
(Cr)
COGS-in

10
10

(Cr)
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(Cr

10

(Cr)

(Db)

Dummy bank
AR-out
Sales-out

(Db) COGS-out 10
(Cr)
Inventory-out

10
11
11
10
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 Dari skema transaksi tersebut dapat disimpulkan transaksi antar unit merupakan bagian dari
laporan pertanggung jawaban internal. Saldo pelunasan Audited Rp.1.280.548.265.612 termasuk
didalamnya saldo pelunasan piutang antar unit senilai Rp. 14.549.302.290 untuk laporan
pertanggung jawaban internal. Untuk memperoleh Peredaran Usaha maka saat pengujian arus
piutang harus dieleminasi karena bukan Peredaran Usaha;
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bahwa dalam akuntansi pengertian secara umum yang dimaksud dengan “Jurnal Reklasifikasi” adalah:
jurnal yang dibuat untuk mengganti/menjurnal balik suatu transaksi yang dicatat pada suatu akun ke
akun yang sejenis dikarenakan beberapa sebab. Sedangkan yang dimaksud dengan “Jurnal
Penyesuaian” adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai saldo akun-akun tertentu agar sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Akun yang saldonya perlu disesuaikan biasanya akun yang timbul akibat
adanya pengakuan biaya yang disegerakan (=diakrualkan) atau ditunda (=dideferalkan);
bahwa pengertian secara umum dari Peredaran Usaha adalah jumlah dari seluruh
penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi dengan retur dan
pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan bagi perusahaan
dagang dan perusahaan industri. Dengan demikian penambahan dan pengurangan Peredaran Usaha
hanya bisa melalui media invoive/faktur, pembayaran bank, Debit Note dan Credit Nota;
bahwa menurut Majelis, koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 21.833.725.674,00 yang dilakukan oleh
Terbanding adalah berdasarkan analisa atau ekualisasi arus Piutang tanpa menguji kebenaran analisis
tersebut kepada dokumen sumber, pencatatan dan pembukuan atas Pos SPT yang dilakukan koreksi,

yaitu Pos Peredaran Usaha. Hal ini ditunjukkan dengan isi dan muatan dari Kertas Kerja Terbanding atas
Pos Peredaran Usaha (Ref. B.1.1) Yang menunjukkan Terbanding tidak dapat menunjukkan apakah
koreksi Peredaran Usaha yang dilakukan Terbanding merupakan koreksi atas Penjualan Lokal atau
Penjualan Ekspor;

Lokal
Ekspor
Retur Penjualan
Jumlah
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bahwa sesuai SPT rincian Peredaran Usaha Pemohon Banding periode Januari - Desember 2014
adalah sebagai berikut:
Rp1.236.953.687.553,00
Rp 117.325.308.256,00
(Rp
1.873.439.854,00)
Rp1.352.405.555.955,00
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bahwa sesuai KKP Ref. B1.1, koreksi yang dilakukan Terbanding dilakukan secara Iangsung kepada
Jumlah Peredaran Usaha tanpa melakukan koreksi terhadap salah satu dari 2 unsur Peredaran Usaha,
yaitu Peredaran Usaha Lokal dan Peredaran Usaha Ekspor. Hal ini menggambarkan koreksi yang
dilakukan Terbanding atas Peredaran Usaha adalah tidak jelas atau tidak konkrit;
bahwa menurut Majelis, gambaran koreksi sebagaimana yang dilakukan Terbanding yang hanya
berdasarkan pada equalisasi atau uji arus Piutang tanpa menelusuri lebih lanjut kepada pencatatan,
pembukuan serta dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan atas transaksi Pos SPT yang
dilakukan koreksi (dalam hal ini Pos Peredaran Usaha), bukan merupakan pendapat atau simpulan yang
didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan berlandaskan ketentuan perundang-undangan
sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan;
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bahwa, menurut Majelis, koreksi Terbanding Juga tidak memenuhi Peraturan Pelaksanaan dari UU
Ketentuan Umum dan Tate Cara Perpajakan, khususnya terkait dengan pemenuhan atas pelaksanaan
pemeriksaan, yaitu:
Pasal 8 poin c Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan :
"Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus
dilakukan sesuai standar pelaksanan pemeriksaan, yaitu Temuan Hasil Pemeriksaan harus
didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang undangan
perpajakan"



Pasal 4 huruf Angka 1 dan 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-23/PJ/2013 tentang Standar
Pemeriksaan:
1. Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan...
a) Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta
b) Relevan berarti bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana
tercantum dalam Program Pemeriksaan
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Jurnal reklasifikais
dan penyesuaian dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Jurnal eliminasi penyesuaian antara penjualan
internal PEC HO ke PEC Australia dan PEC Australia ke pelanggan, dan Penjualan Antar Unit Internal PEC yang
disampaikan oleh Pemohon Banding sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan Peredaran Usaha;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Peredaran Usaha
sebesar Rp21.833.725.674,00 tidak dapat dipertahankan;

KR

2. Koreksi positif Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp3.705.611.109,00

Menurut Terbanding:

SE

bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Madya
Sidoarjo Nomor LAP-90292/WPJ.24/KP.0805/RIK.SIS/2016 tanggal 21 Juni 2016 maupun atas
keberatan dan dokumen Pemohon Banding, dan diketahui bahwa:
a) Telah dilakukan penelitian atas keberatan Pemohon Banding, dan diketahui bahwa atas koreksi atas
Biaya Bunga Pemohon Banding menyatakan keberatan karena Biaya Bunga yang dibayarkan
adafah wajar karena menggunakan suku bunga pasar sebesar 10%. Pemohon Banding akan
menyetujui koreksi apabila tingkat suku bunga;
Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar hukum yang digunakan Pemeriksa. Bahwa Pasal 9
ayat (1) huruf f UU PPh tidak bisa digunakan karena tidak ada imbalan pekerjaan dalam akun

tersebut. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh terdapat syarat perbandingan hutang dengan modal
masih dibawah 3:1, sehingga tidak bisa .diterapkan untuk koreksi tersebut;
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b) Berdasarkan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemeriksa tanggal 18 Juli 2017 yang
dituangkan
dalam
Berita
Acara
Pembahasan
Sengketa
Perpajakan
Nomor
BA-031/WPJ/24/BD.06/2017 tanggal 18 Juli 2017 diketahui bahwa biaya bunga utang dilakukan
koreksi karena Pemeriksa memperoleh fakta bahwa atas akun utang tidak terdapat cicilan
pembayaran utang. Data Pemohon Banding memang mendokumentasikan tanggal dan besaran
utang, tetapi tidak diatur tentang cicilan ataupun pembayarannya;
Atas fakta tersebut dapat dipahami, yang dicatat oleh Pemohon Banding pada dasarnya bukan utang
karena Pemohon Banding tidak pernah melakukan cicilan pembayaran pokok dan hanya mencatat
biaya bunga saja;
Dengan berdasar Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemeriksa berpendapat bahwa utang Pemohon
Banding merupakan penyertaan modal sehingga biaya bunga utang dikoreksi;

GA
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c) Terbanding telah mengundang Pemohon Banding untuk menghadiri pembahasan dan klarifikasi
sengketa perpajakan dengan surat nomor S-1737/WPJ.24/2017 dimana dalam surat tersebut,
Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding untuk membawa dokumen yang mendukung
alasan keberatan Pemohon Banding;
Berdasarkan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemeriksa tanggal 23 Agustus 2017 yang
dituangkan
dalam
Berita
Acara
Pembahasan
Sengketa
Perpajakan
Nomor
BA037/WP.1/24/BD.06/2017 tanggal 23 Agustus 2017 telah dilakukan klarifikasi keterangan dari
Pemeriksa yang meragukan eksistensi utang Pemohon Banding sehingga atas Biaya Bunga-nya
dikoreksi. Pemohon Banding menyatakan bahwa pendapat Pemeriksa dalam SPHP yang
menyatakan bahwa Utang dari Dynamic Trio berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh bukan
merupakan utang tetapi setoran modal tidak dapat diterima. Pemohon Banding menyertakan
Pemohon Banding menyatakan bahwa Akta Perubahan Modal dan Laporan Audit merupakan bukti
atas adanya utang dan biaya utang atas Dynamic Trio;
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d) Berdasarkan urain seperti disebutkan pada poin a) sampai dengan poin c) tersebut di atas,
Terbanding berpendapat bahwa:
(1) Terdapat dua pokok sengketa dalam koreksi Biaya Bunga tersebut di atas; yaitu:
- Sengketa atas eksistensi utang yang menjadi dasar adanya bunga.
- Sengketa atas dasar hukum koreksi.
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(2) Telah dilakukan penelitian atas alasan koreksi Pemeriksa dimana dalam pembahasan sengketa
dengan Pemeriksa diketahui bahwa Pemeriksa tidak meyakini adanya eksistensi utang dari
Dynamic Trio.
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Tidak adanya perjanjian utang piutang dan tidak terbukti adanya transfer dana masuk atas utang
merupakan indikasi kuat bahwa eksistensi utang tidak terbukti. Terbanding telah mengundang
Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan sengketa pajak dengan membawa dokumen
pendukung. Bahwa atas sengketa ini, Pemohon Banding menyatakan dokumen pendukung untuk
memperkuat alasan keberatan adalah Akta Perubahan Modal dan Laporan Audit. Terbanding
telah melakukan penelitian atas dokumen Pemohon Banding dan memperoleh fakta bahwa
memang tidak terdapat perubahan modal namun tidak terdapat dokumen yang menunjukkan
bahwa ada perikatan atau perjanjian antara Pemohon Banding dengan Dynamic Trio;
Terbanding juga tidak memperoleh dokumen yang dapat menunjukkan adanya transfer dana
masuk atas utang dari Dynamic Trio;

KR

(3) Terbanding telah melakukan telaah atas dasar koreksi yang dilakukan Pemeriksa dan alasan
Pemohon Banding dalam keberatannya;

SE

Terbanding berpendapat bahwa alasan Pemeriksa telah tepat. Bahwa terdapat hubungan
kepemilikan antara PT PEC dengan

Dalam Risalah Pembahasan Akhir, Pemeriksa menyatakan bahwa bunga yang dibayar kepada
Dynamic Trio sebesar Rp3.705.611.109,00 tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang
penghasilan bruto sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal, dimana
terdapat kesamaan pemilik Sdr. Kindarto Kohar memiliki saham pada PT. Kolima Tirtamas
sebesar Rp6.375.000.000,00 dengan penguasaan saham sebesar 50%;
Bahwa PT. Kolima Tirtamas memiliki saham pada PT. PEC sebesar Rp43.552.098.315,00
dengan penguasaan saham seebsar Berdasarkan penelusuran dari data Offshore Leaks

Database, diketahui bahwa Sdr. Indarto Kohar bersama Sdr. Sugiono Wiyono Sugialam adalah
shareholder dari Dynamic Trio Corporation.
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Rekonstruksi yang dilakukan Pemeriksa menunjukkan bahwa terdapat hubungan istimewa antara
Dynamic Trio dengan PEC. berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (3) UU PPh dimana disebutkan
dalam penjelasan diketahui bahwa:
"Maksud diadakannya ketentuan int adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang
dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa,
kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dart semestinya ataupun pembebanan
biaya melebihi dart yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang
untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan
seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam
menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode
perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method),
metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method),
atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode;
Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan
penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk
menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan,
misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di
antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data;
Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagal
penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham
yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagal dividen yang dikenai pajak."
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Dapat dipahami bahwa meskipun Pemohon Banding menunjukkan Akta Perubahan Modal dan
Laporan Audit yang menyatakan tidak terdapat pemegang saham atas nama Dynamic Trio, akan
tetapi berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dapat dipahami bahwa Direktorat Jenderal Pajak
diberi kewenangan untuk menetapkan bahwa apabila terdapat hubungan istimewa, maka unga
yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagal penyertaan modal itu tidak
diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau
memperoleh bunga tersebut dianggap sebagal dividen yang Dapat dipahami pula bahwa Pasal
18 ayat (3) UU PPh menunjukkan salah satu fungsi regulasi yang diemban DJP dalam rangka
mengamankan penerimaan negara dengan meminimalisasi upaya-upaya yang dilakukan Wajib
Pajak dalam rangka menghindari pajak, khususnya pajak penghasilan, sekaligus dapat dipahami
bahwa official judgement DJP dalam menetapkan akun hutang sebagai setoran modal dengan
berlandaskan Undang-Undang;
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(4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding setuju dengan koreksi Pemeriksa KPP Madya
Sidoarjo dimana Biaya Bunga atas Utang dart Dynamic Trio tidak bisa dikreditkan karena
Pemohon Banding tidak bisa membuktikan eksistensi utang yang menjadi dasar timbunya Biaya
Utang. Selain itu, meskipun di kemudian hart utang dart Dynamic Trio dapat dibuktikan oleh
Pemohon Banding, namun dikarenakan terdapat hubungan kepemilikan yang menjadikan
transaksi dua entitas ini menjadi transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka
berdasar Pasal 18 ayat (3) UU PPh maka Biaya Bunga atas;
Penjelasan Terbanding dalam persidangan:
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bahwa koreksi biaya dari luar usaha yaitu atas biaya bunga pinjaman. Pinjaman yang dilakukan dengan
pihak yang memiliki hubungan istimewa. Awalnya Pemohon Banding mengatakan bahwa tidak ada
hubungan istimewa dengan pemberi pinjaman dan di SPT tidak dinyatakan transaksi dengan pihak yang
memiliki hubungan istimewa. Di Surat Banding pun Pemohon Banding berpendapat seperti itu.
Penjelasan Terbanding mengenai hubungan istimewa dalam SUB yaitu antara pemegang saham
Pemohon Banding dan pemegang saham pemberi pinjaman yaitu atas nama Kindarto Kohar adalah
sama. Saat pemeriksaan tidak ditemukan eksistensi Saat pemeriksaan sebenarnya tidak ditemukan
eksistensi hutang tersebut namun yang ada yaitu biaya bunganya. Transaksi tidak didukung perpanjian
hutang piutang. Yang ada di LHP bahwa pencairan belum dapat ditunjukkan Pemohon Banding. Saat
pemeriksaan Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan dokumen pembayaran cicilannya. sehingga di
awal pemeriksaan dinyatakan bahwa eksistensi hutang tidak dapat dibuktikan sehingga bunga pinjaman
sebesar Rp3.705.611.109,00 dikoreksi oleh Terbanding;
bahwa ada pembayaran biaya bunga yang diakui Pemohon Banding berupa pinjaman dari PT Dinamik
Trio yang menurut Terbanding ada hubungan istimewa dengan Pemohon Banding. Terbanding tidak
menemukan data ada pemberian pinjaman kepada Pemohon Banding sehingga Terbanding anggap
sebagai setoran modal dan bunga pinjaman itu sebagai deviden sehingga tidak bisa dibiayakan. Untuk

hubungan istimewa eksistensinya harus dibuktikan terlebih dahulu dan karena tidak terbukti sehingga
menurut Terbanding tidak bisa dibiayakan;
Pendapat akhir Terbanding Nomor S-6539/PJ.07/2018 tanggal 27 Agsutus 2018, dengan penjelasan
sebagai berikut:
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A. Pokok Sengketa
URAIAN

Menurut Pemohon
Menurut
Pokok
Banding
Terbanding
Sengketa
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Biaya di Luar Usaha
29.547.012.401
25.841.401.292
3.705.611.109
Koreksi pada biaya di luar usaha pada pos beban pendanaan berupa biaya bunga yang dibayarkan
kepada Dynamic Trio sebesar Rp 3.705.611.109,- menurut Terbanding tidak dapat dikurangkan
sebagai pengurang penghasilan bruto sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai
penyertaan modal terkait adanya hubungan istimewa dimana terdapat kesamaan pemilik modal
yaitu Saudara Kindarto Kohar.
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B. Pendapat Pemohon Banding
Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Biaya Di Luar Usaha sebesar Rp3.705.611.109,00
dengan alasan karena biaya bunga yang dibayarkan adalah wajar karena memakai suku bunga
pasar sebesar 10%. Pemohon Banding akan menyetujui koreksi biaya bunga jika suku bunga yang
digunakan jauh lebih besar maupun jauh lebih keil dari bunga pasar. PPh atas bunga sebesar 20%
juga telah dibayar ke kas negara.
C. Pendapat Terbanding
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1. Dasar Hukum
a. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).
Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha, antara lain bunga, sewa, dan royalti;
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Pasal 9 ayat (1) huruf f
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
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Pasal 18 ayat (3)
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan
Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak
lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan
istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen,
metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
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Penjelasan Pasal 18 ayat (3)
Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak
yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa,
kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun
pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal
Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai
dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan
istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan
metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price
method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus
method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode
laba bersih transaksional (transactional net margin method).
Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan
menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak
berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut
dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang
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yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau
berdasar data atau indikasi lainnya.
Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai
penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang
saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang
dikenai pajak.
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Pasal 18 ayat (4)
Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9
ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah
25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak
dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau
lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
atau
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di
bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus
dan atau ke samping satu derajat.
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2. Data dan Fakta
a. Pemohon Banding mengajukan banding atas terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak nomor KEP-00016/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib
Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar nomor 00061/406/14/641/16 tanggal 27 Juni
2016 tahun pajak 2014.
b. Koreksi Terbanding adalah biaya di luar usaha pada pos beban pendanaan berupa biaya
bunga yang dibayarkan kepada Dynamic Trio sebesar Rp 3.705.611.109,- menurut Terbanding
tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto sehubungan dengan utang
yang dianggap sebagai penyertaan modal terkait adanya hubungan istimewa dimana terdapat
kesamaan pemilik modal yaitu Saudara Kindarto Kohar.
c. Bahwa hubungan istimewa yang terjadi adalah adanya pemegang saham yang sama antara
Pemohon Banding dan pemberi pinjaman dengan skema sebagai berikut; Sdr. Kindarto Kohar
memiliki saham pada PT. Kolima Tirtamas sebesar Rp. 6.375.000.000,00 dengan penguasaan
saham sebesar 50%. Sedangkan PT. Kolima Tirtamas memiliki saham pada PT. PEC sebesar
Rp43.552.098.315,00 dengan penguasaan saham sebesar 50%.
d. Bahwa berdasarkan penelusuran dari data Offshore Leaks Database, diketahui bahwa Sdr.
Indarto Kohar bersama Sdr. Sugiono Wiyono Sugialam adalah shareholder dari Dynamic Trio
Corporation (Lampiran 3).
e. Bahwa sampai dengan persidangan terakhir, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan
adanya dokumen utama berupa perjanjian utang piutang antara Pemohon Banding dengan PT.
Dynamic Trio Corporation, yang menjadi dasar pencatatan utang maupun pembayaran bunga
dalam laporan keuangan.
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3. Penjelasan Terbanding
a. Bahwa secara jelas dan nyata terdapat hubungan istimewa berupa adanya hubungan
kepemilikan antara PT PEC dengan Dynamic Trio Coorporation.
b. Bahwa langkah pertama dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada
transaksi pembayaran bunga dilakukan dengan memastikan bahwa pinjaman dari pihak afiliasi
benar-benar terjadi. Jika keberadaan atas pinjaman tersebut tidak dapat dibuktikan maka tidak
dilanjutkan dengan mencari nilai wajar atas pembayaran bunga atas pinjaman tersebut (nilai
wajar atas pembayaran bunga tersebul adalah NOL).
c. Bahwa jika tidak ditemukan adanya keyakinan atas adanya pinjaman tersebut, maka biaya
bunga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam
pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh.
d. Bahwa pada proses pemeriksaan sampai dengan proses persidangan terakhir Pemohon
Banding tidak dapat menunjukkan adanya dokumen utama perjanjian utang antara Pemohon
Banding dan PT. Dynamic Trio Coorporation. Dalam persidangan Pemohon banding hanya
menunjukkan kepada Majelis Hakim rekening koran yang menunjukkan adanya uang masuk
dari PT Dynamic Trio dan pencatatan utang pada pembukuan Pemohon Banding.
e. Bahwa dalam proses pemeriksaan dan penelitian keberatan tidak pernah ditemukan adanya
pembayaran pokok utang sama sekali, Pemohon Banding berdalih bahwa dana masih
dibutuhkan. Adalah tidak wajar dan tidak lazim, apabila Pemohon Banding yang memiliki laba
Rp. 12.942.952.448,- di tahun 2014 tidak melakukan pembayaran pokok utang sama sekali
yang atas utang sejumlah Rp. 43.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada 2016 sebagaimana
diungkapkan pada laporan keuangan (lampiran 1 halaman 31).

Simpulan dan Usul
A. Simpulan
Berdasarkan dasar hukum serta data dan fakta yang ada, dapat terbanding simpulkan sebagai
berikut:
1. Bahwa tidak ada sengketa dalam penggunaan metode tidak langsung berupa perhitungan
arus piutang untuk menentukan nilai Peredaran Usaha yang sebenarnya.
2. Bahwa nilai yang terdapat dalam laporan keuangan audited pada pos-pos yang digunakan
sebagai dasar perhitungan koreksi (pos pelunasan piutang dari pelanggan, saldo awal dan
saldo akhir piutang usaha) adalah nilai yang sudah final dan valid sebagaimana dinyatakan
sendiri oleh Pemohon Banding dalam laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan
Entitas Induk saja (lampiran 1 dan lampiran 2).
3. Bahwa Terbanding telah benar dan tepat ketika tetap mempertahankan data pelunasan
piutang dari pelanggan, saldo piutang usaha awal dan saldo piutang usaha akhir yang
digunakan sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit. Sedangkan data Sales Penjualan
ke PEC Australia, Sales Penjualan di PEC Australia dan Penjualan antar unit dikeluarkan
dari penghitungan karena tidak mencerminkan adanya arus uang masuk dari pelanggan.
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Koreksi positif atas Peredaran Usaha yang berasal
dari perhitungan arus piutang sebesar Rp21.833.725.674,- adalah sudah benar dan tepat
untuk dipertahankan.
5. Bahwa secara jelas dan nyata terdapat hubungan istimewa berupa adanya hubungan
kepemilikan antara PT PEC dengan Dynamic Trio Coorporation.
6. Bahwa pada proses pemeriksaan sampai dengan proses persidangan terakhir Pemohon
Banding tidak dapat menunjukkan adanya dokumen utama perjanjian utang antara Pemohon
Banding dan PT. Dynamic Trio Coorporation.
7. Bahwa dengan tidak adanya dokumen sumber perjanjian utang, maka Terbanding lebih
meyakini bahwa atas uang masuk dari PT Dynamic Trio Coorporation tersebut adalah
penyertaan modal, dan atas pembayaran bunga utang tersebut tidak bisa dikurangkan dari
penghasilan bruto. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan pasal 18 ayat (3) UU PPh
khususnya pada paragraph ketiga penjelasan tersebut.
8. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa koreksi positif atas Biaya Di Luar Usaha pada pos
beban pendanaan berupa biaya bunga yang dibayarkan kepada Dynamic Trio sebesar
Rp3.705.611.109,00 telah benar dan tepat untuk dipertahankan.
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f. Bahwa pencatatan suatu transaksi pada pembukuan harus didasari dengan dokumen sumber
maupun pendukung atas transaksi tersebut. Sebagai contoh, pencatatan adanya penjualan
harus didasari dengan dokumen berupa invoice. Demikian juga dengan pencatatan uang
masuk berupa utang, harus didasari dokumen sumber berupa perjanjian utang piutang yang
minimal berisi jumlah utang yang diterima, termin pembayaran pokok utang dan jumlah bunga
utang yang menjadi beban. Keharusan adanya dokumen sumber atas sebuah pencatatan juga
ditegaskan oleh Majelis Hakim pada persidangan terakhir pada tanggal 9 Agustus 2018.
g. Bahwa sekalipun Pemohon Banding menunjukkan adanya uang masuk dalam rekening koran
Pemohon Banding dari PT Dynamic Trio Corporation, hal tersebut tidak menjadikan bukti
bahwa uang tersebut adalah pinjaman dari PT Dynamic Trio Corporation.
h. Bahwa dengan tidak adanya dokumen sumber perjanjian utang, maka Terbanding lebih
meyakini bahwa atas uang masuk dari PT Dynamic Trio Coorporation tersebut adalah
penyertaan modal, dan atas pembayaran bunga utang tersebut tidak bisa dikurangkan dari
penghasilan bruto. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan pasal 18 ayat (3) UU PPh khususnya
pada paragraph ketiga penjelasan tersebut.
i. Bahwa sesuai dengan seluruh penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
koreksi positif atas Biaya Di Luar Usaha pada pos beban pendanaan berupa biaya bunga yang
dibayarkan kepada Dynamic Trio sebesar Rp 3.705.611.109,- telah benar dan tepat untuk
dipertahankan.
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B. Usul
Berdasarkan penjelasan Terbanding di atas diusulkan kepada Majelis Hakim untuk:
1. menolak permohonan banding Pemohon Banding dalam suratnya atas 1 (satu) sengketa
Jenis Pajak PPh Badan Masa/Tahun Pajak 2014.
2. mempertahankan Surat Keputusan Keberatan nomor KEP-00016/KEB/WPJ.24/2017 tanggal
23 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
nomor 00061/406/14/641/16 tanggal 27 Juni 2016 masa/tahun pajak 2014.

Menurut Pemohon Banding:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan karena biaya bunga yang
dibayarkan adalah wajar karena memakai suku bunga pasar sebesar 10%. Pemohon Banding akan

menyetujui koreksi biaya bunga jika tingkat suku bunga yang digunakan jauh lebih besar maupun jauh
lebih kecil dari bunga pasar. PPh atas bunga sebesar 20% juga sudah dibayar ke kas negara;
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bahwa dasar hukum Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh tidak tepat digunakan karena Pemohon Banding
tidak memberikan imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
bahwa dasar hukum Pasal 18 ayat (3) UU PPh juga tidak tepat digunakan karena biaya bunga pinjaman
(suku bunga) sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan
istimewa. Perbandingan hutang dengan modal juga masih memenuhi atau berada di bawah batas
maksimal 3:1;
bahwa auditor independen juga tidak melakukan reklasifikasi dari pinjaman menjadi modal. Akte
perubahan modal selanjutnya pun tidak ada transaksi ini;
Penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan:
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bahwa Pemohon Banding mendaptkan hutang untuk modal kerja dari Dinamik Trio. Hutang ini sudah
ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Alasan tidak ada cicilan karena belum ada uang untuk membayar
dan baru dibayar lunas pada tahun 2016;

GA

bahwa uang tersebut masuk dari Kindarto Kohar sebagai komisaris mungkin beliau mengusahakan uang
dari luar negeri yaitu Dinamik Trio. Penggugat tidak mengetahui jika Dinamik Trio juga milik beliau.
Namun karena membutuhkan dana dan dana dari perbankan tidak cukup untuk modal kerja sehingga
meminta bantuan kepada Kindarto kemudian diusahakan dana dari Dinamik Trio dan tidak mengetahui
jika beliau ada di perusahaan tersebut;
bahwa Pemohon Banding tidak pernah membayar deviden. Pemohon Banding kena resesi tahun 1998
dinyatakan modalnya defisit sampai dengan 600M lalu baru restrukturisasi tahun 2002 dan keuntungan
diperoleh belum memadai untuk membayar deviden dan kondisi ini sampai dengan saat ini;
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bahwa Penjelasan tertulis Pemohon Banding tanpa nomor dan tanggal, dengan penjelasan sebagai
berikut:
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bahwa eksistensi alas adanya hutang pada DTC dapat kami runjukkan melalui pencatatan pada buku
kami dan telah di lakukan pengecekan oleh Auditor external untuk menunjukkan adanya transaksi
hutang tersebut. Koreksi pemeriksa dengan menggunakan Pasal 18 ayat (3) UU PPh:
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan
serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib
Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan
kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunalcan metode
perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya
plus, atau metode lainnya.
bahwa Pemohon Banding juga telah memenuhi dasar kewajaran dan kelaziman dengan suku bunga
pinjaman yang sesuai dengan suku bunga pasar yang wajar yaitu 10%. Berdasarkan uraian tersebut
maka koreksi biaya dari Juan usaha dari pemohon banding adalah NIHIL;
Pendapat akhir Pemohon Banding tanpa nomor dan tanggal, dengan penjelasan sebagai berikut:
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Menurut Terbanding

SE

bahwa koreksi dilakukan atas bunga pinjaman yang di bayarkan kepada Dynamic Trio sehubungan
pinjaman yang di-deemed sebagai setoran modal. Dasar hukum yang di gunakan adalah Pasal 9 ayat
(1) huruf f dan pasal 18 ayat (3) UU PPh.
Selisih biaya dari luar usaha
Menurut SPT/Pemohon Banding
Menurut Terbanding

Rp29.547.012.401,00
Rp25.841.401.292,00
Rp 3.705.611.109,00

Menurut Pemohon Banding
Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dikarenakan uraian alasan sebagai berikut:
1. Biaya bunga pinjaman yang di bayarkan adalah wajar sesuai dengan suku bunga pasar sebesar
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10%. Selain itu PPh atas bunga pinjaman tersebut sebesar juga telah di setorkan pada kas negara.
2. Dasar hukum pasal 9 ayat (1) huruf f tidak tepat, karena Pemohon Banding tidak memberikan
imbalan sehubungan dengan pekerjaan dengan jumlah yang melebihi kewajaran yang di lakukan
kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa.
3. Dasar hukum pasak 18 ayat (3) UU PPh juga tidak tepat digunakan karena biaya bunga pinjaman
telah sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha tanpa di pengaruhi hubungan istimewa.
4. Perbandingan hutang dan modal (DER) juga masih berada di bawah batas maksimal pada nilai 3:1.
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Terkait eksistensi hutang yang menjadi pertanyaan pada awal sidang juga dapat Pemohon Banding
berikan bukti- bukti terkait pencatatan hutang lain- lain tersbut antara lain:
1. Bukti Pencatatan atas hutang lain- lain pada Laporan Audit.
2. Bukti Uang Masuk pada rekening koran terkait Hutang Lain- Lain.
3. Bukti pencatatan atas hutang lain- lain tahun 2014- 2016.
4. Bukti pencatatan atas pelunasan Hutang lain- lain di tahun 2016 ketika diterimanya hutang dari pihak
ketiga.
Hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan Baru dilunasi pada tahun
2016;
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Kesimpulan atas sengketa Biaya dari luar usaha
1. Pasal 9 (1) huruf f karena tidak ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
2. Pasal 18 ayat (3) UU PPh tidak tepat digunakan pemeriksa untuk melakukan koreksi atas biaya di
luar usaha terkait biaya bunga pinjaman karena besarnya biaya bunga pinjaman sesuai dengan suku
bunga pasar senilai 10% dan telah di bayarkan PPh nya pada kas negara.
3. Jika koreksi dilakukan terkait eksistensi hutang maka pasal 9 (1) huruf f dan pasal 18 ayat (3) UU
PPh tidak dapat menjadi dasar dilakukannya koreksi dan atas eksitensi hutang juga dapat Pemohon
Bandingberikan bukti- bukti pendukung. Dari kesimpulan maka koreksi atas biaya dari luar usaha
adalah NIHIL;
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Menurut Majelis:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding, diketahui bahwa penghitungan
koreksi positif biaya dari luar usaha berupa Biaya Bunga yang dibayarkan kepada Dynamic Trio
Corporation sebesar Rp.3.705.611.109,00 sebagaimana yang dinyatakan dalam Kertas Kerja
Pemeriksaan Indeks B.5 adalah sebagai berikut:
Rp13.305.966.578,00
Rp 9.600.355.469,00
Rp 3.705.611.109,00
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Menurut Pemohon Banding
Menurut Terbanding
Koreksi
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bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi sebagaimana tersebut di
atas adalah Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dengan pertimbangan sebagai
berikut:
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bahwa koreksi Terbanding adalah biaya di luar usaha pada pos beban pendanaan berupa biaya bunga
yang dibayarkan kepada Dynamic Trio Corporation sebesar Rp. 3.705.611.109,00 menurut Terbanding
tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto sehubungan dengan utang yang
dianggap sebagai penyertaan modal terkait adanya hubungan istimewa dimana terdapat kesamaan
pemilik modal yaitu Saudara Kindarto Kohar;
a. Bahwa hubungan istimewa yang terjadi adalah adanya pemegang saham yang sama antara
Pemohon Banding dengan pemberi pinjaman dengan skema sebagai berikut: Sdr, Kindarto Kohar
memiliki saham pada PT Kolima Tirtamas sebesar Rp.6.375.000.000,00 dengan penguasaan saham
sebesar 50 %. Sedangkan PT Kolima Tirtamas memiliki saham pada PT PEC sebesar Rp.
43.552.098.315,00 dengan penguasaan saham sebesar 30 %;
b. Bahwa berdasarkan penelusuran dari data Offshore Leaks Database, diketahui bahwa Sdr. Kindarto
Kohar bersama Sdr. Sugiono Wiyono Sugialam adalah shareholder dari Dynamic Trio Corporation;
c. Bahwa pada proses pemeriksaan sampai dengan proses persidangan terakhir Pemohon Banding
tidak dapat menunjukkan adanya dokumen utama perjanjian utang antara Pemohon Banding dan
Dynamic Trio Corporation. Dalam persidangan Pemohon Banding hanya menunjukkan kepada
Majelis Hakim rekening koran yang menunjukkan adanya uang masuk dari Dynamic Trio Corporation
dan pencatatan utang pada pembukuan Pemohon Banding;
bahwa menurut Terbanding terdapat dua pokok sengketa dalam koreksi Biaya Bunga tersebut di atas;
yaitu:

1. Sengketa atas eksistensi utang yang menjadi dasar adanya bunga.
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 bahwa biaya bunga utang dilakukan koreksi karena Pemeriksa memperoleh fakta bahwa atas
akun utang tidak terdapat cicilan pembayaran utang. Data Pemohon Banding memang
mendokumentasikan tanggal dan besaran utang, tetapi tidak diatur tentang cicilan ataupun
pembayarannya. Atas fakta tersebut dapat dipahami, yang dicatat oleh Pemohon Banding pada
dasarnya bukan utang karena Pemohon Banding tidak pernah melakukan cicilan pembayaran
pokok dan hanya mencatat biaya bunga saja;
 Terbanding telah melakukan penelitian atas dokumen Pemohon Banding dan memperoleh fakta
bahwa memang tidak terdapat perubahan modal namun tidak terdapat dokumen yang
menunjukkan bahwa ada perikatan atau perjanjian antara Pemohon Banding dengan Dynamic
Trio Corporation;
 Terbanding juga tidak memperoleh dokumen yang dapat menunjukkan adanya transfer dana
masuk atas utang dari Dynamic Trio Corporation;
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2. Sengketa atas dasar hukum koreksi.
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 Sdr. Kindarto Kohar memiliki saham pada PT. Kolima Tirtamas sebesar Rp.6.375.000.000,00
dengan penguasaan saham sebesar 50%;
 Bahwa PT. Kolima Tirtamas memiliki saham pada PT. PEC sebesar Rp.43.552.098.315,00
dengan penguasaan saham sebesar 30%;
 Berdasarkan penelusuran dari data Offshore Leaks Database, diketahui bahwa Sdr. Kindarto
Kohar bersama Sdr. Sugiono Wiyono Sugialam adalah shareholder dari Dynamic Trio
Corporation.
 Rekonstruksi yang dilakukan Pemeriksa menunjukkan bahwa terdapat hubungan istimewa antara
Dynamic Trio dengan PEC, yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana
tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:
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a. Biaya bunga pinjaman yang dibayarkan adalah wajar sesuai dengan suku bunga pasar sebesar
10%. Selain itu PPh atas bunga pinjaman tersebut sebesar 20% juga telah disetorkan ke kas negara;
b. Dasar hukum Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh tidak tepat, karena Pemohon Banding tidak
memberikan imbalan sehubungan demgam pekerjaandemgam jumlah yang melebihi kewajaran yang
dilakukan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimesa;
c. Dasar hukum Pasal 18 ayat (3) UU PPh juga tidak tepat digunakan karena biaya pinjaman telah
sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha tanpa dipengaruhi hubungan istimewa;
d. Perbandingan hutang dan modal (DER) juga masih berada di bawah batas maksimal pada nilai 3: 1;
e. Terkait eksistensi hutang yang menjadi pertanyaan pada awal sidang Pemohon Banding
menyampaikan bukti-bukti terkait pencatatan hutang lain-lain tersebut antara lain:
1. Bukti pencatatan atas hutang lain-lain pada Laporan Audit;
2. Bukti uang masuk pada rekening koran terkait hutang lain-lain;
3. Bukti pencatatan atas hutang lain-lain tahun 2014 – 2006;
4. Bukti pencatatan atas pelunasan hutang lain-lain di tahun 2016 ketika diterimanya hutang dari
pihak ketiga;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Keuangan Audited tahun 2014 atas nama
Pemohon Banding dapat diperoleh data dan fakta antara lain sebagai berikut:
a. Pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada Liabilitas Jangka Panjang - Lain-lain tercatat
sejumlah Rp. 43.000.000.000,00;
b. Pada Catatan 19 halaman 31 dinyatakan bahwa: Akun ini merupakan hutang kepada Dynamic Trio

Corporation. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10 % per tahun dan jatuh tempo pada tahun
2016 serta tidak ada jaminan;

1 De utsche Bank Cabang Surabaya
2 Bank Mandiri KCP Sby Ge nte ngkali
3 Bank Danam on
RP Cre dit
RP De bit
RP Balance

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

7,300,000,000
28,700,000,000
15,000,000,000
51,000,000,000
8,000,000,000
43,000,000,000
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bahwa berdasarkan GL Transactions by Account Report 213219 dan Rekening Koran dari Deutsche
Bank Cabang Surabaya, Bank Mandiri KCP Sby Gentengkali, dan Bank Danamon yang disampaikan
Pemohon Banding di persidangan dapat diperoleh data dan fakta antara lain sebagai berikut:

DI
LA
N

bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis secara material
Pemohon Banding dapat membuktikaj eksistensi pinjaman dari Dynamic Trio Corporation;
Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf f U PPh menyatakan:
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap tidak boleh dikurangkan:
.......................
f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

PE
N

GA

bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan:
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan
serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib
Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan
kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode
perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biayaplus, atau metode lainnya.

IA
T

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara jelas dapat diketahui bahwa dalam melakukan
koreksi terkait dengan kewajaran transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus
didasarkan pada metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh, dengan demikian
Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam melakukan koreksinya tersebut tidak didasarkan kepada
metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Biaya Dari Luar Usaha
sebesar Rp3.705.611.109,00 tidak dapat dipertahankan;

ET
AR

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

KR

Menimbang :

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

Menimbang :

SE

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan Keputusan Terbanding Nomor
KEP-00016/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 15 September 2017 tidak dapat dipertahankan, sehingga
Penghasilan Neto dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Neto menurut Terbanding ...............................................................
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan ………………………………..................
Penghasilan Neto menurut Majelis ......................................................................

Mengingat :

Rp52.378.882.941,00
Rp25.539.336.783,00
Rp26.839.546.158,00

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

PA
JA
K

Memutuskan :
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-00016/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 15 September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00061/406/14/641/16 tanggal 27 Juni
2016 Tahun Pajak 2014, atas nama: Pemohon Banding, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

DI
LA
N

Penghasilan Neto ................................................................................................. Rp26.839.546.158,00
Kompensasi Kerugian ........................................................................................... Rp
0,00
Penghasilan Kena Pajak ....................................................................................... Rp26.839.546.158,00
PPh Terutang ........................................................................................................ Rp 6.709.886.540,00
Kredit Pajak:
- Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
PPh Pasal 22 .............................................................
Rp 506.951,00
PPh Pasal 23 ..............................................................
Rp7.151.650,00
Jumlah Pajak yang Dipotong/Dipungut oleh pihak lain ....................................... Rp
7.658.601,00
- Dibayar sendiri: PPh Pasal 25 ............................................................................ Rp28.469.062.000,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ................................................................... Rp28.476.720.601,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar ........................................................................ (Rp21.766.834.061,00)

yang dibantu oleh:
Ferdy Alfonsus Sihotang

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

PE
N

Djoko Sutrisno, S.H., M.M. ...
Drs. Adi Wijono, S.H., M.PKN.
Joni Surbakti, Ak.

GA

Demikian diputus di Surabaya berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIIIA Pengadilan Pajak setelah
pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, dengan
susunan Majelis sebagai berikut:

sebagai Panitera Pengganti,

IA
T

Putusan Nomor PUT-118469.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Pajak Nomor PEN-045/PP/Ucp/2019 tanggal 19 Maret 2019 dengan susunan Majelis
sebagai berikut:

ET
AR

1. Drs. Adi Wijono, S.H., M.PKn. ...................................
2. Joni Surbakti, Ak. ..………………..............................
3. Dian Dahtiar, S.H., M.M. ………….............................
yang dibantu oleh:
Ferdy Alfonsus Sihotang, S.H., M.Si.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,

SE

KR

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak
dihadiri oleh Pemohon Banding.

