:

PUT-001176.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019

Jenis Pajak

:

PPN

Tahun Pajak

:

2018

Pokok Sengketa

:

bahwa nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi
Pajak Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak
Juli 2014 sebesar Rp16.014.544 yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding;
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Nomor Putusan

Menurut Terbanding :

TP
EN
GA
DI

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan (Kredit Pajak) sebesar
Rp16.014.544,- yang terdiri dari 1 lembar Faktur Pajak, dengan alasan jawaban klarifikasi data
dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar yang menyatakan “Tidak Ada” sehingga Faktur Pajak
tersebut tidak dapat dikreditkan;
bahwa berdasarkan aplikasi portal DJP Persandingan Data PKPM, Terbanding mengetahui
bahwa Faktur Pajak Pemohon Banding tersebut belum dilaporkan oleh Lawan Transaksi
Pemohon Banding;

IA

bahwa Tim Peneliti Terbanding pada saat penyelesaian proses keberatan kembali melakukan
klarifikasi ke KPP tempat PKP penjual terdaftar atas Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh
Pemeriksa, dengan rincian:
S-4765/WPJ.07/BD.05/2017tanggal 13 Oktober 2017;

AR

bahwa atas permintaan klarifikasi tersebut yang sampai dengan batas waktu yang ditentukan
belum diralat jawaban dari "tidak ada" menjadi "Ada" dan belum ada jawaban mengenai tindak
lanjut berupa penerbitan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan tersebut,
maka Tim Peneliti tetap menggunakan jawaban konfirmasi pada saat pemeriksaan;

ET

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Terbanding berpendapat bahwa Koreksi Pajak Masukan
yang dapat diperhitungkan sebesar Rp16.014.544,00 telah sesuai dengan ketentuan
perpajakan, sehingga koreksi tersebut tetap dipertahankan;

KR

Menurut Pemohon Banding :

SE

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagai
berikut:

bahwa Faktur Pajak tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penjelasan
sebagai berikut:
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bahwa Pasal 16F Undang-Undang PPN No.42 tahun 2009 menyebutkan bahwa, “Pembeli
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas
pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”

LA
N

bahwa dalam Penjelasan Pasal 16F Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009 menyebutkan
bahwa, “Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau
konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau
konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang
terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada
penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah
melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”;
bahwa dari Pasal 16F dan penjelasannya tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Faktur
Pajak menjadi tidak dapat dikreditkan apabila :
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a) Tidak dapat ditagih kepada penjual

bahwa pasal ini mengharuskan DJP melakukan penagihan aktif kepada penjual
sampai dengan benar-benar tidak dapat ditagih. Penagihan aktif sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku adalah dari proses penerbitan surat teguran,
penerbitan SKP, penagihan, penyitaan kepada penanggung pajak. Dalam hal sampai
tidak dapat tertagih atas tunggakan pajak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh
Undang-Undang, maka diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang atas
tunggakan pajak tersebut. Dengan demikian karena sampai dengan tanggal penerbitan
SPHP, DJP belum menerbitkan surat keputusan penghapusan piutang pajak, maka
Peneliti tidak berhak untuk melakukan koreksi atas konfirmasi negatif;
b) Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti

AR

IA

bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No S-253/ PJ.532/2000 tanggal 18
Februari 2000 tentang Perlakuan terhadap Pajak Masukan yang belum
Dilaporkan/Dibayar oleh Supplier dan/atau Sub-contractor butir 6 (a) menyatakan
bahwa:

SE
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“Atas Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak dan ternyata belum
dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak (mendapat konfirmasi negatif), pembeli tidak dapat diminta
pertanggung jawaban pembayaran PPN ke Kas Negara dan Pajak Masukan tersebut
dapat diperhitungkan sepanjang Saudara dapat membuktikan bahwa pajak yang
tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada
penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif)
dari penjual dan dokumen lain seperti kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang,
dan Delivery Order (DO)”
bahwa dalam hal ini, Perusahaan dapat memberikan bukti bahwa faktur pajak tersebut
telah benar-benar dibayarkan kepada penjual dengan melampirkan Faktur Pajak asli
dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lainnya seperti bukti bayar, invoice, dan
delivery order (DO);
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bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ.52/2002 tentang
Pemanfaatan Data PK-PM sebagai pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi
Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan disampaikan bahwa:
(1)Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang telah direkam dan dapat dilihat melalui
Program PK-PM di Intranet DJP sejak 15 Mei 2001, dapat dimanfaatkan dalam proses
pengembalian kelebihan pembayaran (Restitusi) PPN sepanjang telah dilakukan
permintaan klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Terkait;
(2)Program PK-PM tersebut hanyalah alat pemantauan, sedangkan data yang benar
adalah data yang ada dokumen pendukungnya. Oleh karena itu, apabila terdapat
perbedaan antara data yang ada di program PK-PM dengan yang ada di Sistem
Informasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak, maka data yang benar adalah data
yang disertai dengan dokumen pendukungnya;
(3)Dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, agar pemeriksa tetap memperhatikan penegasan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang
Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang menyebutkan bahwa prosedur pemeriksaan untuk meyakini kebenaran
transaksi pembelian adalah sebagai berikut:
a. Lakukan analisis mengenai arus barang, arus uang, dan arus utang dagang,
b. Lakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian;
c. Lakukan pengujian atas transaksi pembelian;
d. Teliti pembelian yang sudah dibukukan dalam Buku Pembelian/ Buku Kas/ Bank
tetapi barangnya belum diterima;
e. Dalam hal transaksi impor teliti dokumen impor misalnya PIB, L/C, B/L, Price List,
SSP PPN Impor, PPh Pasal 22 dan Debet Nota dari Bank, Invoice, biaya-biaya
bongkar muat dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji
kebenaran pengkreditan Pajak Masukan dari transaksi impor;

AR

IA

bahwa dalam hal ini, semakin mempertegas bahwa PPN masukan yang telah perusahaan
bayar seharusnya dapat dikreditkan, karena Perusahaan telah menyerahkan bukti bahwa faktur
pajak tersebut telah benar-benar dibayarkan kepada penjual dengan melampirkan Faktur Pajak
asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lainnya seperti bukti bayar, invoice, dan
delivery order (DO), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka tanggung jawab pembayaran pajak beralih kepada
Pengusaha Kena Pajak Penjual;
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bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi
Perpajakan juga menyebutkan bahwa, Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:
• “ada dan sesuai” dengan penjelasan bahwa:
a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual; maka Faktur Pajak
tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
• “tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh
PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas
Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut
dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
• “tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:
a. Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai
PKP; atau
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b. PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli
yang bersangkutan; maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
Dalam hal ini, apabila pihak kantor pelayanan pajak memberikan jawaban konfirmasi
tidak ada karena faktur pajak belum dilaporkan oleh Pihak Supplier, maka kantor
pelayanan pajak seharusnya menerbitkan SKPKB/SKPKBT sebagaimana yang
dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak di atas;

IA
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bahwa dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 ayat 8 menyebutkan bahwa
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi
pengeluaran untuk (UU No 18 Tahun 2000) :
a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;
c. perolehan dan pemeliharaan kendaraanbermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan
kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;
e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa
Faktur Pajak Sederhana;
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (5);
g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(6);
h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih
dengan penerbitan ketetapan pajak;
i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak yang Pajak Masukannya tidak
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai, yang
diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;

AR

bahwa berdasarkan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa hasil konfirmasi yang
dijawab tidak ada tidak termasuk dalam Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, sehingga
Faktur Pajak yang dijawab konfirmasinya ‘tidak ada’ seharusnya dapat dikreditkan;
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bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 72806/PP/M.VIIIB/16/2016 Tanggal 3 Agustus
2016 atas banding yang diajukan oleh Perusahaan. Dalam putusan tersebut, koreksi yang
dijadikan sengketa yaitu pajak masukan yang dijawab ‘tidak ada’ dalam konfirmasi pajak
masukan. Majelis berpendapat bahwa koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan karena
Perusahaan dapat menunjukkan bukti bahwa Faktur Pajak tersebut telah benar-benar
dibayarkan kepada Penjual;

SE

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa
Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Banding sebagaimana
diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak dan sesuai
dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau
penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan
penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila
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ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi
jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan
pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;
bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis hakim Pengadilan Pajak
yang terhormat agar menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat
diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan mengabulkan seluruh banding
yang diajukan Pemohon Banding;
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Menurut Majelis:

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi Pajak Pajak Masukan yang
dapat diperhitungkan Masa Pajak Juli 2014 sebesar Rp16.014.544,00 yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding.
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bahwa menurut Majelis, pokok sengketa adalah faktur pajak dari PKP lawan transaksi yang
berdasarkan hasil konfirmasi ke KPP lawan transaksi dinyatakan “ tidak ada”, sehingga tidak
dapat dikreditkan.
bahwa menurut Majelis, Tegugat menerbitkan Surat Paksa dengan mendasarkan pada
ketentuan perpajakan antara lain sebagai berikut:
1. Pasal 9 ayat (2), ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN;
2. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001
Tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur
Pajak dengan Aplikasi Sistem lnformasi Perpajakan.

IA

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding, dan surat bantahan antara lain
sebagai berikut:

AR

bahwa Faktur Pajak tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penjelasan
sebagai berikut:

ET

bahwa Pasal 16F Undang-Undang PPN No.42 tahun 2009 menyebutkan bahwa, “Pembeli
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas
pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”

SE
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bahwa dalam Penjelasan Pasal 16F Undang-Undang PPN No. 42 tahun 2009 menyebutkan
bahwa, “Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau
konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau
konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang
terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada
penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah
melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”;
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bahwa dari Pasal 16F dan penjelasannya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Faktur
Pajak menjadi tidak dapat dikreditkan apabila :

LA
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a) Tidak dapat ditagih kepada penjual
bahwa pasal ini mengharuskan DJP melakukan penagihan aktif kepada penjual
sampai dengan benar-benar tidak dapat ditagih. Penagihan aktif sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku adalah dari proses penerbitan surat teguran,
penerbitan SKP, penagihan, penyitaan kepada penanggung pajak. Dalam hal sampai
tidak dapat tertagih atas tunggakan pajak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh
Undang-Undang, maka diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang atas
tunggakan pajak tersebut. Dengan demikian karena sampai dengan tanggal penerbitan
SPHP, DJP belum menerbitkan surat keputusan penghapusan piutang pajak, maka
Peneliti tidak berhak untuk melakukan koreksi atas konfirmasi negatif;
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b) Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti
bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No S-253/ PJ.532/2000 tanggal 18
Februari 2000 tentang Perlakuan terhadap Pajak Masukan yang belum
Dilaporkan/Dibayar oleh Supplier dan/atau Sub-contractor butir 6 (a) menyatakan
bahwa:
“Atas Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak dan ternyata belum
dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak (mendapat konfirmasi negatif), pembeli tidak dapat diminta
pertanggung jawaban pembayaran PPN ke Kas Negara dan Pajak Masukan tersebut
dapat diperhitungkan sepanjang Saudara dapat membuktikan bahwa pajak yang
tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada
penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif)
dari penjual dan dokumen lain seperti kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang,
dan Delivery Order (DO)”

IA

bahwa dalam hal ini, Perusahaan dapat memberikan bukti bahwa faktur pajak tersebut
telah benar-benar dibayarkan kepada penjual dengan melampirkan Faktur Pajak asli
dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lainnya seperti bukti bayar, invoice, dan
delivery order (DO);
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bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ.52/2002 tentang
Pemanfaatan Data PK-PM sebagai pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi
Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan disampaikan bahwa:
(1)Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang telah direkam dan dapat dilihat melalui
Program PK-PM di Intranet DJP sejak 15 Mei 2001, dapat dimanfaatkan dalam proses
pengembalian kelebihan pembayaran (Restitusi) PPN sepanjang telah dilakukan
permintaan klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Terkait;
(2)Program PK-PM tersebut hanyalah alat pemantauan, sedangkan data yang benar
adalah data yang ada dokumen pendukungnya. Oleh karena itu, apabila terdapat
perbedaan antara data yang ada di program PK-PM dengan yang ada di Sistem
Informasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak, maka data yang benar adalah data
yang disertai dengan dokumen pendukungnya;
(3)Dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, agar pemeriksa tetap memperhatikan penegasan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang
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Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang menyebutkan bahwa prosedur pemeriksaan untuk meyakini kebenaran
transaksi pembelian adalah sebagai berikut:
a. Lakukan analisis mengenai arus barang, arus uang, dan arus utang dagang,
b. Lakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian;
c. Lakukan pengujian atas transaksi pembelian;
d. Teliti pembelian yang sudah dibukukan dalam Buku Pembelian/ Buku Kas/ Bank
tetapi barangnya belum diterima;
e. Dalam hal transaksi impor teliti dokumen impor misalnya PIB, L/C, B/L, Price List,
SSP PPN Impor, PPh Pasal 22 dan Debet Nota dari Bank, Invoice, biaya-biaya
bongkar muat dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji
kebenaran pengkreditan Pajak Masukan dari transaksi impor;

TP
EN
GA
DI

bahwa dalam hal ini, semakin mempertegas bahwa PPN masukan yang telah perusahaan
bayar seharusnya dapat dikreditkan, karena Perusahaan telah menyerahkan bukti bahwa faktur
pajak tersebut telah benar-benar dibayarkan kepada penjual dengan melampirkan Faktur Pajak
asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lainnya seperti bukti bayar, invoice, dan
delivery order (DO), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka tanggung jawab pembayaran pajak beralih kepada
Pengusaha Kena Pajak Penjual;
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bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi
Perpajakan juga menyebutkan bahwa, Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:
• “ada dan sesuai” dengan penjelasan bahwa:
a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual; maka Faktur Pajak
tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
• “tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh
PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas
Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut
dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
• “tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:
a. Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai
PKP; atau
b. PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli
yang bersangkutan; maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
Dalam hal ini, apabila pihak kantor pelayanan pajak memberikan jawaban konfirmasi
tidak ada karena faktur pajak belum dilaporkan oleh Pihak Supplier, maka kantor
pelayanan pajak seharusnya menerbitkan SKPKB/SKPKBT sebagaimana yang
dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak di atas;

KR

bahwa dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 ayat 8 menyebutkan bahwa
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) UU No
18 Tahun 2000.

SE

bahwa berdasarkan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa hasil konfirmasi yang
dijawab tidak ada tidak termasuk dalam Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, sehingga
Faktur Pajak yang dijawab konfirmasinya ‘tidak ada’ seharusnya dapat dikreditkan.
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bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding antara lain menyatakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Data dan Fakta:
 Berdasarkan salinan dokumen Faktur Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak,
Faktur Pajak tersebut memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN,
karena memuat keterangan-keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13
ayat (5) UU PPN
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2. Penelitian Terhadap Penerbitan Faktur Pajak Fiktif
 Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003
tanggal 27 Oktober 2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga
Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah beserta perubahan-perubahannya, ditegaskan
mengenai Daftar Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah
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Data dan Fakta
Berdasarkan hasil penelitian atas salinan dokumen Faktur Pajak yang
disampaikan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dan lawan transaksinya tidak termasuk
dalam daftar dan sanksi atas Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak
tidak Sah sebagaimana tercantum dalam SE-27/PJ.52/2003 beserta perubahanperubahannya;
3. Penelitian Terhadap Tata Cara dan Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan
 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
ayat (2)
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam
Masa Pajak yang sama
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ayat (8)
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;
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ayat (9)
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak
Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak
berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang
bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan
pemeriksaan;
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Data dan Fakta:
• Berdasarkan SIDJP dan Master File Nasional Wajib Pajak dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 17 September 1996, dan lawan
transaksinya dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 8 Juni 2012, sehingga
perolehan BKP dan/atau JKP dilakukan setelah Wajib Pajak dikukuhkan sebagai
PKP;
•
Berdasarkan penelitian pada salinan dokumen Faktur Pajak yang
disengketakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Pajak Masukan tersebut
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;
• Berdasarkan salinan dokumen faktur pajak yang diserahkan Wajib Pajak,
Pajak Masukan tersebut tidak ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
• Berdasarkan salinan dokumen faktur pajak tersebut, tanggal dokumen
adalah tanggal 7 Juli 2014 dan Wajib Pajak mengkreditkan Pajak Masukan
tersebut di Masa Juli 2014 sehingga pengkreditan Pajak Masukan tersebut bukan
pengkreditan pada Masa Pajak yang tidak sama;
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Dengan memperhatikan uraian penelitian tersebut Pajak Masukan tersebut telah
sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009. Selain itu karena keterbatasan informasi, Tim
Peneliti tidak mengetahui tentang kesesuaian Pengkreditan Pajak Masukan tersebut
dengan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
4. Penelitian Terhadap Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak
Data dan Fakta
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 bahwa berdasarkan aplikasi portal DJP Persandingan Data PKPM, Tim Peneliti
mengetahui bahwa Wajib Pajak tersebut belum dilaporkan oleh Lawan Transaksi
Wajib Pajak;
 bahwa Tim Peneliti pada saat penyelesaian proses keberatan kembali melakukan
klarifikasi ke KPP tempat PKP penjual terdaftar atas Faktur Pajak Masukan yang
dikoreksi oleh Pemeriksa, dengan rincian sebagai berikut :
S-4765/WPJ.07/BD.05/2017tanggal 13 Oktober 2017
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bahwa atas permintaan klarifikasi tersebut yang sampai dengan batas waktu yang
ditentukan belum diralat jawaban dari "tidak ada" menjadi "Ada" dan belum ada
jawaban mengenai tindak lanjut berupa penerbitan SKPKB/SKPKBT atas Faktur
Pajak yang belum dilaporkan tersebut, maka Tim Peneliti tetap menggunakan
jawaban konfirmasi pada saat pemeriksaan;

SE

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke-6 tanggal 21 November 2018 Terbanding
menyatakan bahwa telah cukup menyampaikan dalam surat urian banding dan dalam
persidangan yang lalau, dan tidak menyampaikan pendapat akhirnya.
bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke-6 tanggal 21 November 2018 Pemohon Banding
menyampaikan pendapat akhirnya, yang pada intinya adalah sama dengan yang telah
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diutarakan pada surat banding, surat bantahan dan yang telah disempaikan dalam persidangan.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bukti-bukti
antara lain sebagai berikut:
P-14 Kronologis permohonan banding;
P-15 Tanggapan atas matrik sengketa banding Terbanding pada persidangan 29 Agustus
2018;
P-16 Dokumen arus uang dan arus barang untuk Masa Pajak Juli 2014;
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bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas
koreksi Pajak Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp16.014.544,00 yang terdiri
atas faktur-pajak nomor: 010.000-14.91756336 yang diterbitkan oleh PT PT MJE NPWP -, yang
menurut Terbanding merupakan faktur pajak yang berdasarkan hasil konfirmasi ke KPP lawan
transaksi dinyatakan “tidak ada”.
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bahwa menurut Majelis, sengketa banding ini merupakan sengketa yuridis dan pembuktian
terkait apakah Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN yang dikreditkan kepada
PKP penerbitan faktur pajak.
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bahwa menurut Majelis, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tanggal
26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi
Sistem Informasi Perpajakan menyebutkan bahwa,
1.4.1.3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :
1.4.1.3.1. "ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa:
a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili
PKP Penjual;
b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP
Penjual;
maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan
sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
1.4.1.3.2. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak
tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP
domisili
PKP
Penjual
telah
menerbitkan
SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum
dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak
tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan;
1.4.1.3.3. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak
tersebut tidak sah karena:
- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut
belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
- PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan
BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;
maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan
sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
1.4.1.3.4. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui
faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan
apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan
atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak
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tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang
dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan
sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur
Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus
uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita
acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan
pejabat yang berwenang yaitu :
- Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang
melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan
Pajak.
- Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang
melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.
- Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan
oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses
keberatan.
Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja
pemeriksaan.
1.4.1.3.5. Daftar PK-PM sebagaimana tersebut pada butir 1.3.2
dan 1.3.4 tidak perlu dimintakan klarifikasi.
1.4.2. Bagi kantor yang dimintakan konfirmasi klarifikasi:
1.4.2.1. Dalam
hal
Faktur
Pajak
tidak
atau
belum
dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP
Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP
Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat
tegoran PKP Penjual tidak mempertanggung-jawabkannya,
maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
1.4.2.2. Dalam hal Faktur Pajak yang diminta klarifikasi tersebut tidak
sah karena:
- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut tidak
atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
atau
- PKP Penjual menyatakan tidak melakukan penyerahan
kepada PKP Pembeli yang tercantum pada Faktur Pajak
yang dimintakan klarifikasi tersebut, maka terhadap PKP
Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak dengan indikasi tidak
sah tersebut agar diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah
DJP atasannya untuk dilakukan pemeriksaan.
1.4.2.3. Permintaan klarifikasi harus dijawab paling lambat 1 (satu)
bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi.
Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudah termasuk dengan
jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan
SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual.
Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan
penjelasan.

bahwa menurut Majelis, atas konfirmasi dan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Terbanding
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kepda KPP lawan transaksi diperoleh jawaban “tidak Ada” tanpa penjelasan, yang kemudian
setelah dilakukan klarifikasi telah melebihi satu bulan tidak terdapat jawaban, menunjukkan
bawa proses sebagaimana yang diatur dalam KEP-754/PJ/2001 tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Kemudian Terbanding mengambil sikap untuk melakukan koreksi pajak masukan
aquo, tanpa melakukan uji arus uang dan arus barang lebih lanjut, adalah tidak tepat.
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bahwa menurut Majelis, Pasal 16 F undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:
“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab
secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti
bahwa Pajak telah dibayar.”
Penjelasan:
“Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau
konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila
pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas
pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut
tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa
tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau
pemberi jasa.”
bahwa menurut Majelis, pasal 16 F Undang-Undang PPN dan penjelasnya dapat dimaknai
secara acontrario bahwa pembeli/konsumen (Pemohon Banding) tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas PPN yang harus disetor ke Kas Negara, sepanjang
pembeli/konsumen (Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran kepada PKP penjual.
bahwa menurut Majelis, berdasarkan pasal 16 F Undang-Undang PPN dan ketentuan pada
KEP-754/PJ/2001, Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen
bukti arus uang dan arus barang atas transaksi yang menjadi sengketa banding ini.

IA

bahwa menurut Majelis, dokumen arus uang dan arus barang untuk Masa Pajak Juli 2014,
Pemohon Banding telah menyerahkan bukti atas faktur pajak yang jadi sengketa berupa
salinan faktur pajak, invoice, Surat Jalan, Purchase Order, bank statement, dan bukti tranfer.
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bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dalam persidangan dan pendapat Majelis di atas,
Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan tidak
mempertahankan koreksi Terbanding atas atas koreksi Pajak Pajak Masukan yang dapat
diperhitungkan sebesar Rp16.014.544,00.

Menimbang :

KR

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

SE

Menimbang :
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
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Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,
kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang :
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bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding
dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa
Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan
pajaknya menjadi sebagai berikut:
Uraian

Jumlah Menurut (Rp)

Pemohon
Banding

Majelis
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1.Dasar Pengenaan Pajak

Terbanding

Koreksi
Dikabulkan
Majelis

a. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN
a.1. Ekspor

a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri
a.3. Penyerahan yang PPN dipungut oleh pemungut
PPN

194.996.935.531

194.996.935.531

194.996.935.531

128.679.333.491

128.679.333.491

128.679.333.491

-

-

-

a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut

-

-

-

a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

-

-

-

323.676.269.022

323.676.269.022

323.676.269.022

-

-

-

323.676.269.022

323.676.269.022

323.676.269.022

-

-

-

-

-

-

a.6. Jumlah

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
c. Jumlah seluruh penyerahan

d.1 Impor BKP

IA

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Atas Aktiva Tetap
yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk
Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya
dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:

d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah

AR

Pabean

d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

-

-

-

d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN

-

-

-

d.5 Kegiatan Membangun Sendiri

-

-

-

-

-

d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya
dibebaskan atau tidak dipungut

-

-

-

ET

-

d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan
Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan

-

-

-

-

-

-

12.867.933.349

12.867.933.349

12.867.933.349

-

-

-

24.816.108.764

24.800.094.220

24.816.108.764

-

-

-

KR

d.8 Tanggung Jawab Secara Renteng

d.9 Jumlah

2. Penghitungan PPN Kurang Bayar
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

SE

b. Dikurangi

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang

sama

b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan
b.3. STP (Pokok kurang bayar)

(16.014.544)

-

-

-

-

24.816.108.764

24.800.094.220

b.6. Jumlah
c. Diperhitungkan
c.1 SKPPKP
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar

24.800.094.220

24.816.108.764

(11.948.175.415)

(11.932.160.871)

(11.948.175.415)

11.948.175.415

11.948.175.415

11.948.175.415

-

-

11.948.175.415

11.948.175.415

11.948.175.415

-

16.014.544

-

5. Sanksi Administrasi:
-

b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP

-

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP

-

d. Kenaikan Pasal 13A KUP

-

e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

-

-

-

-

16.014.544

-

-

-

-

-

-

-
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a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP

-
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4. PPN yang kurang dibayar

f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

24.816.108.764

-

b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)
c. Jumlah

-

24.816.108.764

3. Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya

-
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b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain

-

-

-

g. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN

-

-

-

h. Jumlah

-

16.014.544

-

-

32.029.088

-

6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Memperhatikan :

16.014.544

Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di
dalam persidangan serta kesimpulan Majelis;

Mengingat :
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009;
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Memutuskan :

SE

KR

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:
KEP-01918/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:
00021/207/14/052/17 tanggal 06 Februari 2017 Masa Pajak Juli 2014, yang terdaftar dalam
berkas sengketa Nomor: 001176.16/2018/PP, atas nama Pemohon Banding sehingga jumlah
Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 menjadi:
Uraian
DPP Penyerahan
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

Jumlah (Rp)
323.676.269.022
12.867.933.349

24.816.108.764
(11.948.175.415)
11.948.175.415
-

PA
JA
K

Pajak masukan yang dapat diperhitungkan
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
PPN yang kurang/(lebih) dibayar
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan
dicukupkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Majelis XII B Pengadilan
Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

dengan dibantu oleh

sebagai Panitera Pengganti,

TP
EN
GA
DI

Ir. Juahta Sitepu, M.M.

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

LA
N

Agus Purwoko, Ak. M.M., C.A.
Johantiono, S.H.
Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.

Putusan Nomor PUT-001176.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, dengan susunan
Majelis sebagai berikut:
Agus Purwoko, Ak. M.M., C.A.
Rahmaida, S.H., M.Kn.
Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.
dengan dibantu oleh
Ir. Juahta Sitepu, M.M.

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

sebagai Panitera Pengganti,

SE

KR

ET

AR

IA

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

