:

PUT-096247.15/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2019

Jenis Pajak

:

PPh Badan

Tahun Pajak

:

2012

Pokok Sengketa

:

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa ini adalah
sebesar Rp6.130.509.271,00 dengan pokok sengketa
koreksi positif Terbanding atas Peredaran Usaha
sebesar Rp6.130.509.271,00 yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding;

PA
JA

K

Nomor Putusan

ILA
N

KOREKSI POSITIF PEREDARAN USAHA SEBESAR Rp6.130.509.271,00;
PEMERIKSAAN MAJELIS

bahwa Majelis tidak mempertimbangkan argumentasi atau pendapat para pihak yang
menjadi dasar pendiriannya selama proses penyelesaian sengketa ini yang tidak ada
hubungan atau tidak dapat dihubungkan dengan materi pokok sengketa;

GA
D

bahwa Majelis dalam memeriksa dan memutus sengketa banding ini tidak
mempertimbangkan dan memutus hal lain di luar Keputusan Terbanding Nomor
KEP-1933/WPJ.07/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang merupakan obyek pemeriksaan
sengketa banding ini meskipun hal tersebut tercakup dalam permohonan yang diajukan
Pemohon Banding;

EN

A. Menurut Terbanding;

TP

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-90/WPJ.07/2016 tanggal
7 Januari 2016, keterangan tambahan baik tertulis maupun pernyataan secara
lisan, dan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan pada intinya menyatakan
hal-hal sebagai berikut :

AR

IA

bahwa dasar hukum Terbanding dalam melakukan koreksi adalah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009; Pasal 28;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008; Pasal 6 ayat (1);

SE

KR

ET

bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha yang terkait dengan equalisasi
omset PPh Badan dengan PPN sebesar Rp6.130.509.271,00 dilakukan dengan
alasan bahwa pemberian sales discount tidak dicantumkan pada purchase
order/ pesanan dan juga tidak diperhitungkan secara langsung pada tiap
transaksi melainkan
per bulanan/triwulan
sesuai perjanjian (tidak
diperhitungkan pada faktur pajak);
bahwa berdasarkan surat keberatan dan penjelasan Pemohon Banding diketahui
bahwa biaya yang dicatat dalam Buku Besar Pemohon Banding berupa Sales
Discount sebesar Rp6.130.509.271,00 adalah pembayaran atas sales incentive
yang dibayarkan kepada pelanggan, yang besarannya diatur dalam Perjanjian
Sales Incentive antara perusahaan Pemohon Banding dengan pihak pelanggan.
Sales incentive tersebut bukan merupakan pemberian diskon dari perusahaan
kepada pelanggan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak;

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen berupa trial balance, general ledger,
accounting voucher, dan dokumen pendukung lainnya, diketahui bahwa Pemohon

Banding mencatat account 5200 sebagai Sales Discount tahun 2012 sebesar
Rp6.130.509.271,00;

K

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen berupa purchase order, invoice, faktur
pajak, dan dokumen pendukung lainnya diketahui bahwa Pemohon Banding tidak
mencantumkan sales discount pada dokumen tersebut;

PA
JA

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Perjanjian Sales Incentive,
diketahui bahwa Pemohon Banding memberikan incentive penjualan kepada
customer-nya (PT AHM dan PT HPM) karena pembelian telah mencapai jumlah
tertentu. Sales incentive adalah insentif yang diberikan kepada customer jika
pembelian mencapai jumlah tertentu dan harapan pembelian produk Pemohon
Banding di masa yang akan datang;

ILA
N

bahwa berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Pemohon Banding telah
melakukan pencatatan dalam pembukuannya atas sales discount yang mengurangi
total sales tahun berjalan (tahun 2012). Dalam pembukuan Pemohon Banding
terdapat akun sales incentive;

GA
D

bahwa pada dasarnya, terdapat perbedaan antara sales discount dan sales
incentive dimana sales discount merupakan potongan harga yang diberikan kepada
pelanggan, nilai potongan harga merupakan pengurang nilai penjualan kotor untuk
memperoleh nilai penjualan bersih bagi penjual atau harga pokok penjualan bagi
pembeli. Nilai tersebut dicantumkan dalam faktur pajak. Sedangkan sales incentive
merupakan insentif yang diberikan kepada customer jika pembelian mencapai
jumlah tertentu dan harapan pembelian produk Pemohon Banding di masa yang
akan datang. Nilai tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebagaimana telah dilakukan
Pemohon Banding;

EN

bahwa koreksi Terbanding didasarkan pada pencatatan Pemohon Banding yang
tertuang dalam Laporan Keuangan dan sistem akuntansi yang digunakan Pemohon
Banding;
yang

TP

bahwa berdasarkan penelitian terhadap penjelasan dan dokumen
disampaikan Pemohon Banding, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

AR

IA

a. bahwa halaman 1 penjelasan Pemohon Banding tanggal 23 Juni 2016
menyebutkan: “Sales incentive adalah pemberian komisi penjualan yang sudah
dianggarkan dan akan diberikan kepada pelanggan jika dapat memenuhi suatu
target penjualan dalam jangka waktu tertentu. Sales incentive ditagih oleh
pembeli kepada penjual (sales incentive bukan merupakan pengurang harga
penjualan yang dicantumkan di dalam invoice dan faktur pajak yang diterbitkan
oleh penjual kepada pembeli);

ET

b. bahwa perhitungan total sales pada Trial Balance Pemohon Banding adalah
sebagai berikut:

SE

KR

Acct.No
Account Name
5110
Sales PT HPM
5120
Sales PT ISI
5130
Sales Export
5140
Sales Others
5150
Sales PT HPM
5200
Sales Discount
Total Sales

Rp
383.991.023.501,00
5.151.484.753,00
86.526.269.015,00
25.933.599.371,00
116.472.026.650,00
(6.130.509.271,00)
611.943.894.019,00

c. bahwa dari general ledger Pemohon Banding, akun Nomor 5200 dapat
Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:
a) nama akun adalah sales discount;
b) pada tiap akhir periode (bulan), Pemohon Banding melakukan accrued sales
discount;

d. bahwa jumlah sales incentive yang dibayarkan Pemohon Banding adalah
sebesar Rp6.222.444.332,00 dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah (Rp)
2.556.000.000,00
480.129.847,00
1.699.353.283,00
1.486.961.202,00
6.222.444.332,00

K

Penerima
PT AHM
PT HPM
PT HPM
PT HPM
Jumlah

PA
JA

No.
1.
2.
3.
4.

bahwa penjelasan Pemohon Banding yang menyatakan sales incentive bukan
merupakan pengurang harga penjualan tidaklah tepat karena:

ILA
N

a. berdasarkan trial balance Pemohon Banding, besarnya Peredaran Usaha (total
sales) sebesar Rp611.943.894.019,00 adalah dengan memperhitungkan Sales
Discount sebesar Rp6.130.509.271,00;
b. jumlah peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT
Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 sebesar Rp611.943.894.019,00;
c. jumlah DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 adalah sebesar
Rp618.074.403.290,00;

GA
D

bahwa terdapat perbedaan antara jumlah sales incentive yang dibebankan
Pemohon Banding dengan jumlah sales incentive yang dibayarkan dengan rincian
sebagai berikut:
Jumlah sales insentive yang dibebankan

EN

Jumlah sales insentive yang dibebankan
Selisih

R
p
R
p
R
p

6.130.509.771,00
6.222.444.332,00
91.935.061,00

TP

bahwa equalisasi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah sebagai
berikut:

IA

Peredaran usaha menurut SPT Masa PPN Januari s.d Rp 618.074.403.290,00
Desember 2012
Peredaran usaha menurut SPT PPh Badan 2012
Rp 611.943.894.019,00
Selisih
Rp
6.130.509.271,00

AR

bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas,
Terbanding berpendapat:

ET

bahwa pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding adalah sales discount dan hal
tersebut secara nyata dapat dilihat dalam laporan keuangan Pemohon Banding
yang memperhitungkan Sales Discount sebesar Rp6.130.509.271,00 sebagai
pengurang dari penjualan yang seharusnya dilaporkan;

SE

KR

bahwa equalisasi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah tepat karena
penjualan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah penjualan sebenarnya;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, 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;
bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012, Pemohon Banding tidak
membebankan sales incenstive sebagai biaya, tetapi melaporkannya sebagai
pengurang penjualan (sales discount);

bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Terbanding telah sesuai dengan data
dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

K

B. Menurut Pemohon Banding

PA
JA

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi positif atas peredaran usaha, yaitu Sales
Incentive sebesar Rp6.130.509.271,00 yang dilakukan oleh Terbanding harus
dibatalkan dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:
1. Substansi dari jumlah sebesar Rp6.130.509.271,00 yang dikoreksi oleh
Terbanding adalah sales incentive, bukan sales discount;

ILA
N

bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan baik pada
proses pemeriksaan, keberatan, maupun banding, jumlah sebesar
Rp6.130.509.271,00
yang
dikoreksi
oleh
Terbanding
pada
hakikatnya/substansinya merupakan sales incentive, bukan sales discount.
Sales incentive berbeda dengan dengan sales discount;
a. Pengertian dan Peristilahan Perdagangan

GA
D

bahwa sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan, potongan
harga, rabat atau discount adalah pengurangan harga yang diberikan oleh
penjual kepada pembeli. Nilai potongan harga merupakan pengurang nilai
penjualan kotor untuk memperoleh nilai penjualan bersih bagi penjual atau
harga pokok penjualan bagi pembeli;

EN

bahwa sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan, incentive
adalah penghargaan yang diberikan terhadap suatu subjek karena kinerja
yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan;
b. Pengertian Pemohon Banding berdasarkan praktek yang berlaku umum
(common practice);

TP

bahwa sales discount adalah potongan harga yang diberikan kepada
pelanggan. Sales discount merupakan pengurang harga penjualan yang
dicantumkan di dalam invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual
kepada pembeli. Sales discount diberikan langsung pada saat penjualan
terjadi tanpa adanya syarat pencapaian tertentu;

ET

AR

IA

bahwa sales incentive adalah pemberian komisi penjualan yang sudah
dianggarkan dan akan diberikan kepada pelanggan jika dapat memenuhi
suatu target penjualan dalam jangka waktu tertentu. Sales incentive
ditagih oleh pembeli kepada penjual (sales incentive bukan merupakan
pengurang harga penjualan yang dicantumkan di dalam invoice dan
Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli). Sales
incentive tidak diberikan langsung pada saat penjualan terjadi, melainkan
diberikan kemudian setelah penjualan atau beberapa penjualan terjadi
dengan syarat pencapaian tertentu;

SE

KR

c. Fakta Sales Incentive Pemohon Banding;
bahwa sengketa Banding PPh Tahun Pajak 2012 sebesar
Rp6.130.509.271,00 pada hakikatnya/substansinya merupakan sales
incentive, bukan merupakan sales discount berdasarkan fakta-fakta
sebagai berikut:
1) sales incentive diberikan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan
sebagai penghargaan yang diberikan terhadap pelanggan karena kinerja
yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan dalam hal ini sales
incentive diberikan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan sebagai
pemberian komisi penjualan yang sudah dianggarkan karena pelanggan
dapat memenuhi suatu target penjualan dalam jangka waktu tertentu;

PA
JA

K

2) sales incentive ditagih oleh pelanggan kepada Pemohon Banding (sales
incentive bukan merupakan pengurang harga penjualan yang
dicantumkan di dalam invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh
Pemohon Banding kepada pelanggan);
3) sales Incentive diberikan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan
berdasarkan Perjanjian Sales Incentive antara Pemohon Banding dan
pelanggan;
4) Pemohon Banding telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PPh Pasal 23 atas pembayaran sales incentive kepada
pelanggan berdasarkan tagihan sales invoice yang diterbitkan oleh
pelanggan kepada Pemohon Banding;

GA
D

ILA
N

bahwa bukti-bukti pendukung berupa:
a) SPT Tahunan PPh Badan;
b) Trial Balance;
c) General Ledger;
d) Perjanjian Sales Incentive;
e) Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pelanggan kepada
Pemohon Banding ;
f) Bukti Pembayaran dan Journal Voucher atas Pembayaran sales incentive;
g) Perhitungan sales incentive, dan SPT Masa PPh Pasal 23 atas
Pembayaran sales incentive kepada Pelanggan;
telah Pemohon Banding sampaikan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2016;
bahwa berdasarkan fakta sales incentive Pemohona Banding di atas dan buktibukti pendukung terkait, sangat jelas bahwa jumlah sebesar Rp6.130.509.271,00
pada hakikatnya/substansinya merupakan sales incentive, bukan merupakan
sales discount;

AR

IA

TP

EN

bahwa
mengingat
hakikat/substansi
atas
jumlah
sebesar
Rp6.130.509.271,00 tersebut adalah merupakan sales incentive, maka
Pemohon Banding dalam hal ini tidak mencantumkan sales incentive
tersebut pada purchase order/pesanan dan juga tidak memperhitungkan
secara langsung sales incentive tersebut pada tiap transaksi melainkan per
bulanan (tidak diperhitungkan pada faktur pajak). Oleh karena itu, pendapat
Terbanding yang menyatakan bahwa jumlah sebesar Rp6.130.509.271,00
tersebut merupakan sales discount dan dianggap sebagai jumlah yang
melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada
pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan adalah tidak tepat karena
tidak sesuai dengan fakta “hakikat/substansi” yang sebenarnya dan tidak
mempunyai dasar hukum;

ET

bahwa Undang-Undang PPh Indonesia menganut prinsip “substance over the
form principle” yang artinya untuk kepentingan pajak substansi (isi) dari sebuah
penghasilan dan/atau biaya lebih penting/unggul dibandingkan dengan bentuk
formal penghasilan dan/atau biaya tersebut;

SE

KR

bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding di atas, terlepas dari
penamaan akun atas sales incentive yang Pemohon Banding namai sebagai
sales discount dalam laporan keuangan Pemohon Banding, secara
“hakikat/substansi” jumlah tersebut pada dasarnya merupakan pembayaran sales
insentive yang Pemohon Banding bayarkan kepada pelanggan;

2. Sales incentive sebesar Rp6.130.509.271,00 merupakan biaya yang dapat
dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding;
bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh menyatakan sebagai berikut :
“(1). 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, ………”

PA
JA

K

bahwa seluruh sales incentive yang dibayar oleh Pemohon Banding merupakan
biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan Pemohon Banding (untuk mempertahankan pelanggan
dan untuk meningkatkan penjualan Pemohon Banding kepada pelanggan).
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh tersebut
di atas, seluruh sales incentive yang dibayar oleh Pemohon Banding dapat
dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding;
3. Perlakuan PPh Badan dan PPN terkait sales incentive sebesar
Rp6.130.509.271,00 yang diterapkan oleh Terbanding adalah tidak konsisten
dan menimbulkan pengenaan pajak berganda yang tidak seharusnya;

ILA
N

bahwa tanpa mengabaikan pendapat Pemohon Banding bahwa substansi dari
jumlah sebesar Rp6.130.509.271,00 yang dikoreksi oleh Terbanding adalah
sales incentive, bukan sales discount dan bahwa sales incentive sebesar
Rp6.130.509.271,00 merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagai
pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding berdasarkan Undang-Undang
PPh sebagaimana diuraikan pada butir I.1 dan I.2 di atas, perlakuan PPh Badan
PPN terkait Sales Incentive sebesar Rp6.130.509.271,00 yang dilakukan oleh
Terbanding adalah tidak konsisten dan menimbulkan pengenaan pajak
berganda yang tidak seharusnya;

TP

EN

GA
D

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa dalam surat ketetapan pajak
PPh Badan yang diterbitkan oleh Terbanding, Terbanding memperlakukan Sales
Incentive sebesar Rp6.130.509.271,00 sebagai sales discount yang tidak boleh
dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding
(Terbanding melakukan koreksi positif atas Sales Incentive sebesar
Rp6.130.509.271,00). Namun, terkait pelaporan SPT Masa PPN yang telah
disampaikan oleh Pemohon Banding di mana Pemohon Banding tidak
memperhitungkan Sales Incentive sebesar Rp6.130.509.271,00 sebagai sales
discount yang dikurangkan dari PPN Keluaran Pemohon Banding, Terbanding
Sales
Incentive
sebesar
tidak
melakukan
koreksi
negatif
atas
Rp6.130.509.271,00 (yang oleh Terbanding dianggap sebagai sales discount
yang tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon
Banding) tersebut;

AR

IA

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, adalah jelas bahwa perlakuan PPh
Badan PPN terkait Sales Incentive sebesar Rp6.130.509.271,00 yang dilakukan
oleh Terbanding adalah tidak konsisten dan menimbulkan pengenaan pajak
berganda yang tidak seharusnya;

Menurut Majelis:

ET

bahwa dasar hukum yang digunakan terkait dengan sengketa banding ini adalah:

SE

KR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang Undang Nomor 16 Tahun 2009; Pasal
28;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008; Pasal 6 ayat (1);
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak
yang
mempunyai
Hubungan
istemewa;
Pasal
2
ayat (1) dan ayat (2);

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Laporan
LAP-164/WPJ.07/KP.0305/RIK.SIS/2014, tanggal 120 Maret 2014, koreksi Terbanding adalah
hasil equalisasi antara omset Pajak Pertambahan Nilai dengan omset Pajak Penghasilan dengan
perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagai berikut :

a) Omset Pajak Pertambahan Nilai
b) Omset Pajak Penghasilan
c) Koreksi

Rp 618.117.046.177,00
Rp 611.986.536.906,00
Rp 6.130.509.271,00

PA
JA

K

bahwa koreksi atas selisih dari equalisasi peredaran usaha menurut Terbanding adakah sales
discount;
bahwa pemberian sales discount tidak dicantumkan pada purchase order/pesanan dan juga
tidak diperhitungkan secara langsung pada tiap transaksi melainkan per bulanan (tidak
diperhitungkan dalam faktur pajak) sehingga nilai tersebut jumlah melebihi kewajaran yang
dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan
istemewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

ILA
N

bahwa menurut Pemohon Banding yang diberikan bukan sales discount akan tetapi adalah sales
insentive, yang pada dasarnya berbeda antara sales discount dengan sales insentive, dimana sales
discount merupakan potongan harga yang diberikan kepada pelanggan dan potongan harga
merupakan pengurang nilai penjualan kotor untuk memperoleh nilai penjualan bersih bagi
penjual. Nilai tersebut dicantumkan dalan faktur pajak. Sedangkan sales insentive merupakan
insentif yang diberikan kepada customer jika pembelian mencapai jumlah tertentu dan harapan
pembelian produk Pemohon Banding di masa yang akan datang;
tanggal

GA
D

bahwa pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-29/PJ.43/2003,
29 Januari 2003, pada angka 1 huruf d dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

TP

EN

“Istilah yang digunakan dalam kebijakan potongan harga dan insentif penjualan tersebut adalah
sales discount, cash discount, extra discount dan sales insentive. Definisi dan isitilah istilah
tersebut adalah :
i.Sales discount, adalah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan;
ii. Cash discount, adaalah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan karena
membayar secara tunai dalam jangka waktu dua minggu setelah tanggal pembelian;
iii. Extra discount, adalah tambahan potongan harga yang diberikan kepada pelanggan
karena perubahan pasar, kualitas, atau factor lain yang mempengaruhi transaksi jual beli
tersebut;
iv. Sales incentive, bagian dari potongan harga yang sudah dianggarkan dan akan diberikan
kepada pelanggan jika dapat memenuhi suatu tingkat penjualan dalam jangka waktu
tertentu”;

AR

IA

bahwa Perjanjian Sales Insentive yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal
14 Desember 2012 oleh dan antara PT HLI (disebut “HLI”) dengan PT AHM (disebut
“AHM”), pada Pasal 2 dinyatakan : HLI menyetujui untuk memberikan insentive penjualan Key
Set model KVY dan KZRA pada tahun 2012 kepada AHM sebesar Rp2.556.000.000,00 (dua
milyar lima ratus lma puluh enam juta rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dengan ketentuan jumlah penjualan periode 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012 mencapai
Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah);

KR

ET

bahwa berdasarkan Perjanjian Sales Insentive yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2
November 2012 antara Pemohon Banding (selanjutnya disebut “Penjual”) dengan PT HPM
(selanjutnya disebut “Pembeli”) pada Pasal 2.2. dinyatakan : PENJUAL harus memberikan
insentif kepada PEMBELI berdasarkan perhitungan dasar yang dinyatakan dalam perjanjian;

SE

bahwa perhitungan dasar adalah jumlah penjualan aktual pada setiap kuarter dari Tahun Fiskal
PEMBELI dihitung sesuai dengan mengikuti rumus di bawah ini :
Insentif = ( A x 3,3% )
Catatan : A = Jumlah penjualan aktual
bahwa untuk mendukung pernyataan, keterangan dan bukti-bukti transaksi yang terjadi Pemohon
Banding menyampaikan bukti berupa :
1. SPT Tahunan PPH Badan Tahun Pajak 2012
2. Trial Balance dan General Ledger
3. Perjanjian Sales Insentive

4. Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan pelanggan/pembeli.
5. Bukti pembayaran dan Journal Voucher
6. Perhitungan Sales Insentive dan SPT Masa PPh Pasal 23 atas pembayaran sales incentive,
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bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER43/PJ/2010 Tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib
Pajak Dengan Pihak Yang mempunyai Hubungan Istimewa menyatakan :

ILA
N

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (Transfer
Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap
di Indonesia denan Tajib Pajak Luar Negeri di luar Indonesia;
2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap
di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan istimewa untuk
memanfaatkan perbedaan tarif yang disebabkan antara lain :
a. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Final atau tidak Final pada sector tertentu;
b. Perlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ; atau
b. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas;
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bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. bahwa ada perjanjian pemberian Sales Insentif antara Pemohon Banding dengan
pelanggan/pembeli PT AHM dan PT HPM untuk Tahun Pajak 2012;
2. Sales discount adalah bagian dari potongan harga yang sudah dianggarkan dan akan
diberikan kepada pelanggan jika dapat memenuhi suatu target penjualan dalam jangka waktu
tertentu, dan sesuai dengan pengertian potongan harga merupakan pengurang nilai penjualan
kotor untuk memperoleh nilai penjualan bersih bagi penjual;
3. bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dapat mebuktikan bahwa yang diberikan
Pemohon Banding adalah sales insentive kepada pelanggan/pembeli produknya;
4. bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, tidak ada
perbedaan tarif antara Pemohon Banding dengan pelanggan/pembelinya sehingga tidak
seharusnya Pemohon Banding dikoreksi;
5. bahwa untuk menghindari adanya pengenaan pajak yang dua kali seharusnya bila Pemohon
Banding dikoreksi maka lawan transaksi juga harus dikoreksi namun hal ini tidk dilakukan
Terbanding, dengan demikian Pemohon Banding dan lawan transaksinya dikenakan pajak
atas transaksi yang sama;

AR
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bahwa Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk mendukung permohonan Pemohon
Banding dengan demikian koreksi positif atas Peredaran Usaha yang dilakukan Terbanding
sebesar Rp6.130.509.271,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang:

ET

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa atas kredit pajak;

KR

Menimbang:

SE

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa atas tarif pajak;

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

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

Menimbang:

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, menurut Majelis penghitungan
jumlah PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar Tahun Pajak 2012 adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

1
Peredaran Usaha
Harga Pokok Penjualan
Laba Bruto
Biaya Usaha
Penghasilan neto dalam negeri
Penghasilan neto dalam negeri lainnya
Penyesuaian Fiskal
Jumlah Penghasilan Neto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
Jumlah PPh yang lebih dibayar

2
618.117.046.177,00
438.537.878.322,00
179.579.167.855,00
111.300.412.920,00
68.278.754.935,00
738.583.906,00
14.175.548.378,00
83.192.887.219,00
0,00
83.192.887.219,00
20.798.221.750,00
26.979.026.249,00
6.180.804.499,00

Versi Pemohon Banding

3
611.986.536.906,00
438.537.878.322,00
173.448.658.584,00
111.300.412.920,00
62.148.245.664,00
738.583.906,00
14.175.548.378,00
77.062.377.948,00
0,00
77.062.377.948,00
19.265.594.250,00
26.979.026.249,00
7.713.431.999,00

Versi Majelis
6 (2-5)
611.986.536.906,00
438.537.878.322,00
173.448.658.584,00
111.300.412.920,00
62.148.245.664,00
738.583.906,00
14.175.548.378,00
77.062.377.948,00
0,00
77.062.377.948,00
19.265.594.250,00
26.979.026.249,00
7.713.431.999,00

EN

Memperhatikan:

ILA
N

Versi Terbanding

GA
D

Pajak dan Sanksi Administrasi

Jumlah yang
Jumlah yang
disengketakan versi
dikabulkan Majelis
Pemohon Banding
4 (2-3)
5
6.130.509.271,00
6.130.509.271,00
0,00
0,00
6.130.509.271,00
6.130.509.271,00
0,00
0,00
6.130.509.271,00
6.130.509.271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.130.509.271,00
6.130.509.271,00
0,00
0,00
6.130.509.271,00
6.130.509.271,00
1.532.627.500,00
1.532.627.500,00
0,00
0,00
(1.532.627.500,00) (1.532.627.500,00)

TP

Surat Banding, Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding, Penjelasan
Tertulis Pengganti Surat Bantahan, penjelasan lisan / tertulis para pihak yang
bersengketa;

IA

Mengingat,:

AR

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

ET

Memutuskan:

KR

terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1933/WPJ.07/2015 tanggal
18 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00047/406/12/055/14 tanggal 24 Maret
2014,
atas
nama
PT HLI, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

SE

Penghasilan (Rugi) Neto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar

Rp..........................................................
77.062.377.948,00
Rp..........................................................
0,00
Rp..........................................................
77.062.377.948,00
Rp..........................................................
19.265.594.250,00
Rp..........................................................
26.979.026.249,00
Rp..........................................................
(7.713.431.999,00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam
persidangan yang telah dicukupkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh

Hakim Majelis XVIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh
Dean Endah Barianty S.E., Ak.

sebagai Panitera Pengganti.
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Drs. Krosbin Siahaan M.Sc.
Drs. Harry Prabowo M.M.
Dr. Hartoyo, S.E., M.B.P.
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Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis XVIII B Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh
Pemohon Banding maupun Terbanding;

