:

PUT-118365.16/2014/PP/M.IIIA Tahun 2019

Jenis Pajak

:

PPN

Tahun Pajak

:

2014

Pokok Sengketa

:

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah
koreksi atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 sebesar Rp66.189.050,00
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

LA
N

PA
JA
K

Nomor Putusan

Menurut Terbanding :
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bahwa sejak dikukuhkan sebagai PKP tanggal 08 November 2012 atau sejak SPT PPN Masa
Pajak November 2012 sampai dengan SPT PPN Masa Pajak Februari 2014, Pemohon Banding
belum pernah melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP;
bahwa penyerahan/ekspor BKP yang pertama kali dilakukan Pemohon Banding yaitu pada
Masa Pajak Maret 2014 dengar total nilai DPP penyerahan sebesar Rp11.324.710.452,00;
bahwa dari data diatas juga diketahui bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan pada Masa Pajak
Februari 2014 sebesar Rp110.855.686,00 yang terdiri dari Pajak Masukan dari impor sebesar
Rp0,00 (Nihil) dan Pajak Masukan dari dalam negeri sebesar Rp110.855.686,00;
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bahwa dari lampiran SPT PPN Masa Maret 2014 yaitu Formulir 1111 A1 diketahui bahwa
Pemohon Banding telah melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP pertama kali kepada
Agco Corporation dengan nomor dokumen 47450 tanggal 25 Maret 2014 dan dokumen nomor
48867 tanggal 27 Maret 2014 dengan total ekspor sebesar Rp11.324.710.452,00;
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bahwa berdasarkan penelitian Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan pada Masa Pajak
Februari 2014 diketahui data perolehan BKP/JKP dari Pemohon Banding sebagai berikut:
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bahwa dari data diatas diketahui bahwa Pajak Masukan sebesar Rp66.189.050,00 tersebut
merupakan Pajak Masukan atas perolehan BKP bukan barang modal yang dilakukan sebelum
tanggal 25 Maret 2014 atau sebelum Pemohon Banding melakukan penyerahan BKP pertama
kali;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Perambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu sebagai berikut:
Pasal 1 angka 4
Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.

b)

Pasal 9 ayat (2)
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dergan Pajak Keluaran Masa Pajak
yang sama.

c)

Pasal 9 ayat (2a)
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan
penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan/imper barang modal dapat
dikreditkan.

d)

Pasal 9 ayat (8) huruf j
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diberlakukan
bagi pengeluaran untuk : perolehan Barang Kena Pajak selain selain barang modal atau
Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2a).

e)

Pasal 9 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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a)

bahwa maka Terbanding menyampaikan hal sebagai berikut:
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bahwa yang dimaksud dengan penyerahan Barang Kena Pajak adalah sebagaimana yang
disebutkan pada Pasal 1 angka 4 UU PPN yang menyebutkan bahwa Penyerahan Barang
Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak;
bahwa sedangkan yang disebutkan pada Pasal 1A ayat (1) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009
adalah merupakan beberapa bentuk penyerahan yang juga termasuk ke dalam penyerahan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 UU PPN;

SE

KR

bahwa Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, kecuali Pajak
Masukan untuk pengeluaran-pengeluaran yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (8) UU PPN
termasuk diantaranya pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal
atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 ayat (8) huruf j UU PPN, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;
bahwa menurut Pemohon Banding pada surat permohonan bandingnya menyebutkan bahwa
pengertian berproduksi itu bersinonim dengan pengertian menghasilkan dalam Pasal 1 angka
16 UU PPN yang menyatakan bahwa "menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses
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mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau
mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh
orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut." Dengan demikian, sudah jelas
bahwa pengertian menghasilkan tidak dapat dihitung atau diukur seketika pada saat terjadinya
penjualan karena kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi telah terjadi jauh sebelum
penyerahan BKP (penjualan komersial);
bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terbanding menyampaikan hal sebagai berikut:
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bahwa istilah atau kata "penjualan" digunakan oleh Pemohon Banding pada tanggapan
Pemohon Banding pada proses pemeriksaan dan pada surat permohonan keberatan Pemohon
Banding. Terbanding tidak menggunakan istilah atau kata "penjualan" tetapi menggunakan
istilah atau kata "penyerahan pertama kali", sehingga Terbanding tidak membatasi penyerahan
yang terutang pajak sebagai penjualan;
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bahwa Pemohon Banding menafsirkan Pasal 9 ayat (2a) UU PPN yaitu hanya mendasarkan
pada satu kata saja yaitu ''berproduksi" tanpa menafsirkan peraturan tersebut secara utuh.
Menurut Terbanding bahwa maksud dari Pasal 9 ayat (2a) UU PPN yaitu sepanjang Pengusaha
Kena Pajak belum melakukan penyerahan yang terutang pajak maka termasuk sebagai
Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga Pajak Masukan atas perolehan/impor
barang modal dapat dikreditkan;
bahwa menurut Pemohon Banding pada surat permohonan bandingnya menyebutkan bahwa
Terbanding hanya berfokus pada saat penjualan sebagai saat dilakukannya penyerahan,
sehingga mengabaikan data dan fakta yang ada. Pada kenyataannya, Pemohon Banding benar
telah melakukan penjualan untuk pertama kalinya pada bulan Maret 2014, namun penjualan
tersebut bukan merupakan penyerahan yang pertama kalinya sesuai dengan pengertian pada
peraturan diatas. Pemohon Banding telah melakukan penyerahan untuk pertama kali berupa
pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP pada bulan Oktober 2013;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terbanding menyampaikan hal sebagai berikut:
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bahwa Pemohon Banding mengakui dan membenarkan bahwa pada bulan Maret 2014 telah
melakukan penjualan, tetapi penjualan tersebut bukan yang pertama kali karena menurut
Pemohon Banding penyerahan pertama kali sebenarnya terjadi pada bulan Oktober 2013 yaitu
berupa penyerahan untuk pemakaian sendiri untuk tujuan produktif;
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bahwa pada proses pemeriksaan dan proses keberatan Masa Pajak Februari 2014 tidak
diperoleh data dan fakta yang diberikan atau disampaikan Pemohon Banding tentang data dan
fakta penyerahan pertama kali berupa pemakaian sendiri pada bulan Oktober 2013 tersebut,
tetapi berdasarkan data SPT Masa PPN yang dilaporkan Pemohon Banding diketahui data dan
fakta bahwa pada SPT PPN Masa Pajak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013 dan
Januari 2014 tidak ada penyerahan BKP sebagaimana dimaksud Pemohon Banding tersebut
dilaporkan di SPT Masa PPN. Adanya penyerahan BKP baru pertama kali dilaporkan oleh
Pemohon Banding pada SPT PPN Masa Maret 2014;

SE

bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan data dan fakta
penyerahan pertama kali yang dilakukan di bulan Oktober 2013 di SPT Masa PPN;
bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Terbanding adalah sebagai berikut:
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bahwa berdasarkan data dan fakta yaitu SPT Masa PPN diketahui bahwa sejak SPT PPN Masa
Pajak November 2012 sampai dengan SPT PPN Masa Pajak Februari 2014, Pemohon Banding
belum pernah melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP. Penyerahan/ekspor BKP yang
pertama kali dilakukan Pemohon Banding pada Masa Pajak Maret 2014 yaitu kepada Agco
Corporation dengan nomor dokumen 47450 tanggal 25 Maret 2014 dan dokumen nomor 48867
tanggal 27 Maret 2014 dengan total penyerahan/ekspor dengan total penyerahan sebesar
Rp11.324.710.452,00;
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bahwa Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, kecuali Pajak
Masukan untuk pengeluaran-pengeluaran yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (8) UU PPN
termasuk diantaranya pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal
atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 ayat (8) huruf j UU PPN, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;
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bahwa maksud dari Pasal 9 ayat (2a) UU PPN yaitu sepanjang Pengusaha Kena Pajak belum
melakukan penyerahan yang terutang pajak maka termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak
yang belum berproduksi sehingga Pajak Masukan atas perolehan/impor barang modal dapat
dikreditkan;
bahwa pada SPT PPN Masa Pajak Februari 2014, Pemohon Banding telah mengkreditkan
Pajak Masukan atas perolehan bukan barang modal sebesar Rp66.189.050,00 yang
berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf j UU PPN, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp66.189.050,00 telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadap koreksi Terbanding
atas Pajak Masukan sebesar Rp66.189.050,00 dengan alasan:

IA

► UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN sama sekali tidak mengatur tentang pengertian
“berproduksi” terkait dengan Pasal 9 ayat (8) huruf j UU PPN

AR

bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding belum berproduksi pada bulan
Januari 2014 dikarenakan Terbanding berpendapat bahwa berproduksi adalah saat
dilakukannya penyerahan terutang pajak pertama kali yaitu pada saat penjualan;
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bahwa UU PPN sama sekali tidak mengatur tentang pengertian berproduksi. Namun secara
gramatikal, pengertian berproduksi itu bersinonim dengan pengertian menghasilkan dalam
Pasal 1 angka 16 UU PPN yang menyatakan bahwa “menghasilkan adalah kegiatan mengolah
melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi
barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam,
termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.” Dengan
demikian, sudah jelas bahwa pengertian menghasilkan tidak dapat dihitung atau diukur seketika
pada saat terjadinya penjualan karena kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi telah
terjadi jauh sebelum penyerahan BKP (penjualan komersial);

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding berdiri pada tahun 2012.
Sepanjang tahun 2013 masih dalam tahap pra-operasi dan pada bulan Januari 2014 telah
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melakukan aktivitas produksi secara normal. Selanjutnya, pada bulan Maret 2014 Pemohon
Banding telah melakukan penjualan terkait dengan aktivitas produksi yang dimulai pada bulan
Januari 2014. Dengan demikian, perusahaan Pemohon Banding tidak dapat lagi diklasifikasikan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) yang belum berproduksi, apalagi gagal berproduksi;
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bahwa kalimat dalam Pasal 9 ayat (2a) UU PPN dengan sengaja ditulis “Bagi Pengusaha Kena
Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak…”,
dengan suatu maksud dan tujuan yaitu untuk menunjukkan bahwa pengertian saat berproduksi
adalah tidak sama dengan saat penjualan. Jika tidak, Pasal 9 ayat (2a) UU PPN secara
langsung akan menyatakan, “Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan
yang terutang pajak...”, dengan menghilangkan kalimat “yang belum berproduksi”;
► Terbanding telah mengabaikan fakta dan prinsip keadilan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan
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bahwa Pasal 9 ayat (5) UU PPN menyatakan bahwa “… jumlah Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;
bahwa suatu perusahaan sebelum melakukan proses produksi pasti akan melakukan transaksi
perolehan BKP atau menggunakan Jasa Kena Pajak (“JKP”) baik barang modal maupun bukan
barang modal dalam rangka memulai produksinya untuk menghasilkan barang/jasa yang
terutang pajak. Pada umumnya, selalu terdapat rentang waktu persiapan sebelum dilakukannya
proses produksi dengan transaksi perolehan BKP/JKP. Yang dimaksud dengan perolehan
BKP/JKP adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang terutang pajak. Dalam kasus Pemohon
Banding, perolehan BKP ini adalah perolehan bahan-bahan yang disimpan sebagai persediaan
(bahan baku maupun bahan penolong) dan alat-alat produksi yang digunakan untuk
menghasilkan BKP berupa mesin-mesin pertanian. Sudah seyogyanya, Pajak Masukan atas
perolehan BKP/JKP untuk menghasilkan barang/jasa yang terutang pajak dapat dikreditkan;
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bahwa pada dasarnya pengkreditan Pajak Masukan merupakan mekanisme net-off atas Pajak
Keluaran dengan Pajak Masukan. Pajak Masukan yang diperoleh dalam rangka menghasilkan
barang atau jasa yang terutang pajak dapat dikreditkan dan hal ini sejalan dengan prinsip yang
terkandung dalam Pasal 9 UU PPN. Apabila atas Pajak Masukan tersebut tidak dapat
dikreditkan, maka hal tersebut akan menjadi tidak adil atau timpang dalam hal penerapan Pasal
9 UU PPN yang mengatur pengkreditan Pajak Masukan karena pada kenyataannya Pajak
Masukan tersebut terkait secara langsung dengan proses menghasilkan barang/jasa yang
terutang pajak. Yang kami maksudkan dengan tidak adil atau timpang pada kalimat di atas
adalah karena pada saat BKP/JKP yang dihasilkan tersebut terutang PPN, Pemohon Banding
diharuskan melakukan pemungutan PPN namun pada saat perolehan BKP/JKP untuk
menghasilkan BKP/JKP, Pajak Masukan-nya tidak dapat dikreditkan;
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bahwa selain itu, berdasarkan dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding yaitu Pasal 9 ayat
(2) UU PPN dinyatakan bahwa, "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan
Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama". Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU PPN
menyatakan bahwa, Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.
Dengan demikian, mekanisme pengkreditan Pajak Masukan adalah berdasarkan dari Masa
Pajak dan bukan berdasarkan tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak;
► Terbanding telah membatasi pengertian penyerahan yang terutang pajak dalam UU PPN
sebagai penjualan
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bahwa Peneliti Keberatan mempertahankan koreksi dari Tim Pemeriksa dengan dasar bahwa
saat berproduksi adalah saat Pemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang pajak
pertama kali, yaitu pada saat penjualan untuk pertama kali dilakukan. Dalam hal ini, Terbanding
secara tidak langsung membatasi pengertian penyerahan sebagai penjualan, meskipun UU
PPN tidak menyatakan demikian. Pengertian penyerahan menurut UU PPN seharusnya
mengacu pada Pasal 1A ayat (1) UU PPN Nomor 42 tahun 2009 yang menyatakan bahwa:
Pasal 1A
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“(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau
perjanjian sewa guna usaha (leasing);
c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau
penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian
pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya
dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan
Barang Kena Pajak.”

bahwa dengan demikian pengertian penyerahan tidak hanya dibatasi saat penjualan, namun
sesuai dengan pengertian pada Pasal 1A ayat (1) UU PPN tersebut;
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bahwa pada saat proses pemeriksaan dan keberatan, Terbanding hanya berfokus pada saat
penjualan sebagai saat dilakukannya penyerahan, sehingga mengabaikan data dan fakta yang
ada. Pada kenyataannya, Pemohon Banding benar telah melakukan penjualan untuk pertama
kalinya pada bulan Maret 2014, namun penjualan tersebut bukan merupakan penyerahan yang
pertama kalinya sesuai dengan pengertian pada peraturan di atas. Pemohon Banding telah
melakukan penyerahan untuk pertama kali berupa pemakaian sendiri dan/atau pemberian
cuma-cuma atas Barang Kena Pajak pada bulan Oktober 2013;
bahwa Pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa:
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Pasal 5
“(1) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk:
a. tujuan produktif; atau
b. tujuan konsumtif.
(3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif
tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk
melakukan penyerahan yang:
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(4)

a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.”

Penjelasan:
Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak" adalah pemakaian Barang
Kena Pajak untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang
produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri;
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Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak" adalah pemakaian Jasa Kena
Pajak untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya;
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
untuk tujuan produktif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang
meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen;
Yang dimaksud dengan "Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
untuk tujuan konsumtif" adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
tidak ada kaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang tidak
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang
meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen;
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Ayat (3)
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Transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif terutang Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam rangka memberikan
kemudahan administrasi kepada Pengusaha Kena Pajak, pemakaian sendiri untuk tujuan
produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudahan administrasi tersebut diberikan karena
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemakaian sendiri
untuk tujuan produktif merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
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Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pemakaian sendiri digunakan untuk kegiatan yang atas
penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapat fasilitas dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Perlakuan ini diberikan karena Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemakaian sendiri merupakan Pajak Masukan
yang tidak dapat dikreditkan.
Contoh pemakaian sendiri untuk tujuan produktif:
Pabrikan ban menggunakan produksi ban sendiri untuk:
a. truk yang digunakan untuk pengangkutan ban produksinya; dan
b. kendaraan angkutan umumnya.
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Atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada contoh huruf a
tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;
Namun demikian, atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada
contoh huruf b tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai, karena digunakan untuk penyerahan
jasa angkutan umum yang merupakan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai;
Ayat (4)

LA
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Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dipakai sendiri tidak termasuk
dalam kategori Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dibebaskan, Pajak
Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan
sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
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Dengan demikian apabila yang dipakai sendiri adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;
Demikian juga apabila barang dan/atau jasa yang dipakai sendiri termasuk dalam jenis bukan
Barang Kena Pajak dan/atau bukan Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar
atas perolehan barang dan/atau jasa tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkan.”

AR

IA

bahwa pada tahun 2013 Pemohon Banding sedang dalam tahap pra-operasi sebelum
melakukan aktivitas produksi secara normal pada Januari 2014. Namun demikian, pada tanggal
23 Oktober 2013 Perusahaan telah melakukan aktivitas produksi (pilot project) yang
menghasilkan Barang Kena Pajak berupa traktor dengan model MF1739FGRE3 dan
MF1734FRE3 yang digunakan sendiri oleh Pemohon Banding (pemakaian sendiri) sebagai
barang display atau contoh barang jadi Pemohon Banding dalam rangka pemasaran produk
tersebut. Kegiatan Pemohon Banding tersebut merupakan pemakaian sendiri untuk tujuan
produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak sebagaimana termasuk dalam pengertian
penyerahan pada peraturan di atas;

ET

bahwa apabila benar bahwa saat berproduksi adalah saat dilakukannya penyerahan untuk
pertama kalinya, maka sejak tanggal 23 Oktober 2013 Pemohon Banding tidak dapat lagi
diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi dan Pajak Masukan
yang telah dikreditkan pada Masa Pajak Februari 2014 sudah seharusnya dapat dikreditkan
sepenuhnya;

SE

KR

bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan perpajakan serta bukti-bukti yang telah
Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding, Pemohon Banding berpendapat bahwa
sudah sewajarnya apabila Pajak Masukan dari Pemohon Banding sebesar Rp66.189.050,00
seharusnya dapat dikreditkan;
bahwa oleh karena itu, jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak
Februari 2014 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp110.855.686,00;
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Menurut Majelis:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak
dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif atas
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp66.189.050,00 karena Pajak Masukan tersebut merupakan
Pajak Masukan atas perolehan BKP bukan barang modal yang dilakukan sebelum Pemohon
Banding melakukan penyerahan BKP pertama kali dan Pajak Masukan yang tidak memiliki
hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;
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bahwa menurut Terbanding, Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak
Keluaran, kecuali Pajak Masukan untuk pengeluaran-pengeluaran yang disebutkan pada Pasal
9 ayat (8) UU PPN termasuk diantaranya pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak
selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (8) huruf j UU PPN, Pajak Masukannya tidak dapat
dikreditkan;

bahwa menurut Terbanding Pajak Masukan yang dikoreksi sebesar Rp66.189.050,00 tersebut
merupakan Pajak Masukan atas perolehan BKP bukan barang modal yang dilakukan sebelum
tanggal 25 Maret 2014 atau sebelum Pemohon Banding melakukan penyerahan BKP pertama
kali, dimana Pemohon Banding baru melakukan penyerahan/ekspor BKP yang pertama pada
Masa Pajak Maret 2014, selain itu juga terdapat Pajak Masukan yang tidak memiliki hubungan
langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

IA

bahwa menurut Pemohon Banding, perusahaannya telah berdiri sejak tahun 2012, dimana
pada tahun 2013 masih dalam tahap pra-operasi dan pada bulan Januari 2014 telah melakukan
aktivitas produksi secara normal. Selanjutnya, pada bulan Maret 2014 Pemohon Banding telah
melakukan penjualan terkait dengan aktivitas produksi yang dimulai pada bulan Januari 2014.
Dengan demikian, untuk pada masa Februari 2014, Pemohon Banding tidak dapat lagi
diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) yang belum berproduksi;
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ET

AR

bahwa menurut Pemohon Banding, suatu Perusahaan sebelum melakukan proses produksi
pasti akan melakukan transaksi perolehan BKP atau menggunakan Jasa Kena Pajak (“JKP”)
baik barang modal maupun bukan barang modal sampai dimulainya produksi untuk
menghasilkan barang/jasa yang terutang pajak. Pada umumnya, selalu terdapat rentang waktu
persiapan sebelum dilakukannya proses produksi dengan transaksi perolehan BKP/JKP. Yang
dimaksud dengan perolehan BKP/JKP adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang terutang
pajak. Dalam kasus Pemohon Banding, perolehan BKP ini adalah perolehan bahan-bahan yang
disimpan sebagai persediaan (bahan baku maupun bahan penolong) dan alat-alat produksi
yang digunakan untuk menghasilkan BKP berupa mesin-mesin pertanian. Maka sudah
seharusnya, Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP untuk menghasilkan barang/jasa yang
terutang pajak dapat dikreditkan;
bahwa pada tahun 2013 Pemohon Banding sedang dalam tahap pra-operasi sebelum
melakukan aktivitas produksi secara normal pada Januari 2014. Namun demikian, pada tanggal
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23 Oktober 2013 Perusahaan telah melakukan aktivitas produksi (pilot project) yang
menghasilkan Barang Kena Pajak berupa traktor dengan model MF1739FGRE3 dan
MF1734FRE3 yang digunakan sendiri oleh Pemohon Banding (pemakaian sendiri) sebagai
barang display atau contoh barang, jadi Pemohon Banding dalam rangka pemasaran produk
tersebut. Kegiatan Pemohon Banding tersebut merupakan pemakaian sendiri untuk tujuan
produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak sebagaimana termasuk dalam pengertian
penyerahan pada peraturan di atas;
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bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, berdasarkan UU PPN Pasal 1A ayat (1)
huruf d, Pemohon Banding telah melakukan penyerahan yang berupa pemakaian sendiri sejak
tanggal 23 Oktober 2013, sehingga Pajak Masukan pada Masa Pajak Februari 2014
seharusnya dapat dikreditkan sepenuhnya;
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bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN) mengatur antara lain:
Pasal 9 ayat (2):
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak
yang sama.
Pasal 9 Ayat (2a):
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan
yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat
dikreditkan.

AR
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Penjelasan Pasal 9 Ayat (2a):
Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang
sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas
perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (8);
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Pasal 9 ayat (8) huruf j:
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan
bagi pengeluaran untuk:
j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum
Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
bahwa berdasarkan ketentuan a quo, menurut Majelis, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, dan bagi Pengusaha Kena Pajak yang
belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak
Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan dan Pajak Masukan
atas perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum
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Pengusaha Kena Pajak berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang
pajak, tidak dapat dikreditkan;

bahwa menurut Majelis berdasarkan UU PPN Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (2a), Pajak
Masukan atas perolehan BKP selain barang modal yang dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas perolehan BKP selain barang modal yang dilakukan sejak PKP melakukan
penyerahan yang terutang pajak;

IA
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bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa rincian Pajak Masukan yang
dikoreksi Terbanding adalah sebagai berikut:
a. Pajak Masukan sebelum proses produksi

ET

AR

b. Pajak masukan yang tidak terkait langsung dengan hubungan usaha
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bahwa berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Pajak Masukan yang disengketakan
merupakan Pajak Masukan atas perolehan BKP bukan barang modal dan perolehan JKP Pasal
9 ayat (8) huruf j sebesar Rp37.225.414,00 dan Pajak Masukan yang tidak memiliki hubungan
langsung dengan kegiatan usaha berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b sebesar
Rp28.963.636,00;
bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui Pemohon Banding baru melakukan
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penjualan pada 25 Maret 2014 namun pada bulan Oktober tahun 2013 Pemohon Banding telah
melakukan aktivitas produksi (pilot project) yang menghasilkan BKP berupa traktor dengan
model MF1739FGRE3 dan MF1734FRE3 yang digunakan sendiri oleh Pemohon Banding
(pemakaian sendiri) sebagai barang display atau contoh barang dalam rangka pemasaran
produk, dan atas BKP tersebut telah dicatat sebagai aset tetap dan dilaporkan pada SPT PPh
Badan Pemohon Banding tahun 2013;
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bahwa UU PPN Pasal 1A huruf d menyebutkan:
Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri
dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

IA
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bahwa UU PPN Pasal 5, menyebutkan:
(1) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pemakaian sendiri untuk:
a. tujuan produktif; atau
b. tujuan konsumtif.
(3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif
tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk
melakukan penyerahan yang:
a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
b. mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
(4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

KR

ET

AR

bahwa berdasarkan ketentuan a quo, menurut Majelis, pemakaian sendiri Barang Kena Pajak
merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dimana
pemakaian sendiri Barang Kena Pajak meliputi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif atau
tujuan konsumtif. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk
melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapat fasilitas
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

SE

bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan a quo, sejak masa Oktober 2013, Pemohon
Banding telah berproduksi dan melakukan penyerahan yang terutang PPN yang berupa
pemakaian sendiri atas barang yang diproduksinya, dimana barang produksi tersebut dicatat
sebasgai aset dan digunakan sebagai barang contoh (display);
bahwa terkait dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding sampai
dengan masa Februari 2014 belum melakukan penyerahan yang terutang PPN karena tidak
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disebutkan dalam SPT Masa PPNnya adalah tidak tepat karena berdasarkan Pasal 5 UU PPN,
pemakaian sendiri merupakan penyerahan yang terutang PPN dan atas pemakaian sendiri untuk
tujuan produktif tersebut tidak dilakukan pemungutan PPN, sehingga tidak dilaporkan dalam SPT
Masa PPN Pemohon Banding;

LA
N

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon Banding
pada masa Oktober 2013 telah melakukan penyerahan yang terutang PPN sehingga Pajak
Masukan atas perolehan BKP selain barang modal atau JKP dapat dikreditkan, sehingga koreksi
Terbanding terhadap Pajak Masukan atas perolehan BKP bukan barang modal dan perolehan
JKP sebesar Rp37.225.414,00 tidak dapat dipertahankan;
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bahwa UU PPN Pasal 9 ayat (8) huruf b, menyebutkan:
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi
pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
bahwa berdasarkan ketentuan a quo, menurut Majelis Pajak Masukan yang berasal dari
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan;
bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang berupa daftar pajak masukan diketahui
bahwa terdapat pajak masukan atas sewa apartemen yang tidak memiliki hubungan langsung
dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga atas Pajak Masukan ini tidak dapat
dikreditkan;
bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal di atas, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan
yang berasal dari sewa apartemen sebesar Rp28.963.636,00 tetap dipertahankan;
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bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat”;
bahwa menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:

ET

Pasal 69 ayat (1e): “bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75
disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

KR

Pasal 78: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta
berdasarkan keyakinan Hakim";

SE

Penjelasan Pasal 78 : "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa dalil Terbanding tidak
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seluruhnya benar, dengan demikian koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar
Rp66.189.050,00 dipertahankan sebesar Rp28.963.636,00, dan untuk itu Mengabulkan
Sebagian permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif 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 Iainnya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan
untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon
Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
Pajak Masukan menurut Majelis

Mengingat :

Rp44.666.636,00
Rp 37.225.414,00
Rp81.892.050,00

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

IA

Memutuskan :

AR

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-57/KEB/WPJ.12/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentang keberatan Wajib
Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00009/407/14/624/16 tanggal 20 Juli 2016, atas nama :
Pemohon Banding, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:
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Dasar Pengenaan Pajak
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri
Pajak yang dapat diperhitungkan
PPN Kurang/(Lebih) Bayar
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar

Rp
0,00
Rp
0,00
Rp 81.892.050,00
(Rp81.892.050,00)
Rp
0,00
(Rp81.892.050,00)

SE

Demikian diputus di Surabaya berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam
persidangan dicukupkan pada Hari Rabu tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Majelis IIIA
Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
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Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si,
M.Z. Arifin, S.H., M.Kn.
Junaidi Eko Widodo, Ak., M.P.P.

Yang dibantu oleh Drs. Tripto Tri Agustono, M.Si., sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor PUT-118365.16/2014/PP/M.IIIA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 31 Januari
2019 dengan susunan Majelis sebagai berikut:

dengan dibantu oleh
Lukman Latif,SE.Ak.,MM. sebagai Panitera Pengganti

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
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Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si,
M.Z. Arifin, S.H., M.Kn.
Junaidi Eko Widodo, Ak., M.P.P.
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Dengan dihadiri oleh para Hakim anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh
Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding;

