:

PUT-113855.13/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019

Jenis Pajak

:

PPh Ps. 26

Tahun Pajak

:

2011

Pokok Sengketa

:

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah
koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak
Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2011 sebesar
Rp26.310.810,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
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Nomor Putusan

Menurut Terbanding:

ILA
N

Dasar Hukum

bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) antara lain mengatur:
bahwa Pasal 25 menjelaskan sebagai berikut:

EN

GA
D

(1) Ayat (1), “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak
atas suatu:
(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
(3) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
(4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
(5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan”;

TP

(2) Ayat (2), “Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut,
atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi
dasar penghitungan”;

IA

(3) Ayat (3), “Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim
surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya”;

AR

bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang
PPh) antara lain mengatur:

ET

bahwa Pasal 2 Ayat (4) subjek pajak luar negeri adalah:

KR

(1) Huruf a, “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua betas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
di Indonesia; dan”

SE

(2) Huruf b, “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”;

bahwa Pasal 26 atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya
oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari

Halaman ke 1 dari 20

jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
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(1) Ayat 1
(a) “dividen;
(b) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;
(c) royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
(d) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
(e) hadiah dan penghargaan;
(f) pensiun dan pembayaran berkala Iainnya;
(g) premi swap dan transaksi Indung nilai Iainnya; dan/atau
(h) Keuntungan karena pembebasan utang”;

ILA
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(2) Ayat (1a), “Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak
luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (benificial
owner)”;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain mengatur:

GA
D

a) Pasal 30 Ayat (1) huruf a, “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur
Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”;

TP

EN

b) Pasal 30 Ayat (2), “Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan:
(1) pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan;
(2) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
(3) pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi yang
dilaksanakan tanpa:
i. huruf a, penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat
pemberitahuan hasil Verifikasi; atau
ii. huruf b, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil
Verifikasi dengan Wajib Pajak”;

AR

IA

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 202/PMK.03/2015 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013) antara lain
mengatur:

ET

a) Pasal 2 Ayat (1) huruf a, “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur
Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”;

SE

KR

b) Pasal 4 Ayat (1), “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)
untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
(2) mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau
dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasanalasan yang menjadi dasar penghitungan;
(3) 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu)
pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
(4) Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau
pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
(5) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
a) surat ketetapan pajak dikirim; atau
b) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga,kecuali Wajib Pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
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luar kekuasaan Wajib Pajak;
(6) Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri
dengan suratkuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3)
Undang-Undang KUP; dan
(7) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
Undang-Undang KUP”;
bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ./2010 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: PER-61/PJ./2009) antara lain mengatur:
a) Pasal 1, bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

Angka 1, “Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B
adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dalam
rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”;

(2)

Angka 2, “Wajib Pajak Luar Negeri selanjutnya disebut WPLN adalah Subjek Pajak
Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, baik orang pribadi maupun badan, yang menerima
dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima
dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia”;

(3)

Angka 3, “Pemotong/Pemungut Pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai ketentuan yang berlaku”;

(4)

Angka 4, “Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan
telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang
berwenang di negara mitra P3B”;

(5)

Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat
Pemberitahuan yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut Pajak untuk melaporkan
penyetoran atas pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan untuk suatu
masa tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

AR

IA

TP

EN
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(1)

ET

bahwa Pasal 2, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang
terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

KR

bahwa Pasal 3 menjelaskan sebagai berikut:

SE

(1) Ayat (1), “Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan
pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
(a) penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
(b) persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah
dipenuhi; dan
(c) tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
tentang pencegahan penyalahgunaan P3B”;

(2) Ayat (2), “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terpenuhi,
Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

SE
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ET

AR
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TP

EN

GA
D
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Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008”;

bahwa Pasal 4 menjelaskan sebagai berikut:

K

(1) Ayat (1), “Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran 11 (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini;

PA
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(2) Ayat (2), “Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran Ill (Form - DGT 2) Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:
1) WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan
penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau
dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen; atau
2) WPLN bank”;

bahwa Pasal 5 menjelaskan sebagai berikut:
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(3) Ayat (3), “Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b
adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
i. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran Ill
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
ii. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
iii. telah ditandatangani oleh WPLN;
iv. telah disahkan pleb pejabat pajak yangberwenang di negara mitra P3B, dan
v. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk
masa pajak terutangnya pajak”;

EN

(1) Ayat (1), “SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il
(Form - DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya
batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat
dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B”;

TP

(2) Ayat (2), “Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III (Form - DGT 2) yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) digunakan sebagai
dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggai SKD tersebut disahkan
oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B dan berlaku selama 12 (dua
belas) bulan”;

IA

bahwa Pasal 7, “Tata cara penerapan P3B oleh Pemotong/Pemungut Pajak ditetapkan dalam
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”;

AR

bahwa Pasal 8 Ayat (2), “Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN
tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti
pemotongan/pemungutan pajak”;

ET

bahwa Pasal 9 Ayat (1), “Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang
diterima dari WPLN sebagai Iampiran SPT Masa”;

KR

bahwa Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ./2009 tentang Tata
Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ./2010 (Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ./2009), antara lain mengatur:

SE

1) Angka 3, “Pemotong/Pemungut Pajak Wajib membuat bukti pemotongan /pemungutan pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib
disampaikan kepada WPLN”;
2) Angka 4, “Sekalipun tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut, Pemotong/Pemungut
Pajak tetap wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak dengan mencantumkan
besarnya penghasilan bruto, dan mencantumkan "nihil" pada kolom jumlah PPh yang
dipotong/dipungut, bukti pemotongan/pemungutan pajak dimaksud tidak wajib disampaikan
kepda WPLN”;
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3) Angka 5, “Penelitian atas SKD (Formulir pada Lampiran II) untuk memastikan bahwa
penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia harus dilakukan oleh
Pemotong/Pemungut Pajak dan dalam hal penerima penghasilan adalah Subjek Pajak
dalam negeri Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang
terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh Keberadaan Subjek Pajak
dalam negeri ditentukan dalam hal SKD:
(1) dalam Part IV butir 4 tercantum alamat WPLN di Indonesia; atau
(2) dalam Part IV butir 5 tercantum bahwa WPLN mempunyai tempat tanggal tetap di
Indonesia; atau
(3) dalam Part IV butir 6 tercantum tempat kediaman WPLN di Indonesia; atau
(4) dalam Part V butir 1, 2, dan 3 mencantumkan tempat pendirian, tempat kedudukan,
atau alamat kantor pusat WPLN di Indonesia”;

ILA
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4) Angka 6, “Dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN,
Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam
P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam UU PPh”;

GA
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5) Angka 7, “Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak
melakukan prosedur penelitian apakah SKD mencantumkan jawaban:
a. "No" dalam Butir 3 Part IV; atau
b. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atau
c. "Yes" untuk seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampai dengan butir 13 Pada Part V”;
bahwa P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan
tidak sesuai dengan huruf a, b, atau c di atas;
Tanggapan Terbanding

EN

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap hasil pemeriksaan diketahui beberapa hal sebagai
berikut:

TP

a) Pemohon Banding terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Karawang Selatan pada tanggal 30
Agustus 2006 denga Klasifikasi Usaha (KLU) 30912 - Industri Komponen dan Perlengkapan
Sepeda Motor Roda Dua den Tiga. Perusahaan ini berkedudukan di JI. Surya Madya Kay.I
29A-29B;

IA

b) Pengujian Pajak Penghasilan Pasal 26 bersumber dari General Ledger, SPT Masa PPh
Pasal 26, Pembebanan biaya di Laporan Keuangan (R/L) equalisasi ke PPh Badan;

AR

c) Koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp26.310.810,00 untuk Masa Pajak Februari
2011 karena Pemohon Banding kurang melaporkan objek PPh Pasal 26 atas imbalan
sehubungan dengan jasa, pekerjaan sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) huruf d UndangUndang PPh;
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d) Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan jumlah pajak terutang
menurut terbanding (Tim Pemeriksa) adalah sebagai berikut:
(1) Objek PPh Pasal 26
Rp32.472.388,00
(2) PPh Terutang
Rp 5.878.314,00
(3) Kredit Pajak
Rp 616.152,00
(-)
(4) PPh Pasal 26 Kurang Bayar
Rp 5.262.162,00
(5) Sanksi administrasi bunga Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang KUP Rp 2.525.838,00
(+)
Rp 7.788.000.00
(6) PPh Pasal 26 Yang Masih Harus Dibayar

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap bukti pendukung beberapa hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 pada aplikasi Sistem Informasi
Direktorat Pajak (SIDJP) diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan SPT PPh Pasal 26
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan dengan data pelaporan sebagai

ILA
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berikut:
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bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bukti potong PPh
Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2011 adalah sebagai berikut:
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IA

TP

EN

(1) SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Februari 2011

bahwa berdasarkan SPT Masa tersebut diketahui bahwa pada Masa Pajak Februari 2011 tidak
ada PPh Pasal 26 yang telah dipotong;

ET

bahwa berdasarkan penelitian terhadap PT AI Financial Statements Years Ended 31 December
2011 and 2010 diketahui sebagai berikut:

KR

(1) Pada pos Other Operating Expenses terdapat biaya Royalti (Note 18) sebesar
Rp31.700.484.819,00 dan Technical Assistance Fee (Note 18) sebesar Rp489.306.467,00;
(2) Note 18 pada Financial Statements tersebut adalah Nature of Relationship and Transaction
With Related Parties dengan rincian sebagai berikut:

SE

(a) Nature of Relationship:
i. Atsumitec Co.LTd., Japan (ATC) is the major shareholder of the Company;
ii. Atsumitec (Thailand) Co., Ltd. Ada Technologies Inc., USA, Atsumitec Fushan Co.,
Ltd., China and Atsumitec Vietnam Co., Ltd. have the same major stockholder as the
Company;
(b) Trasaction with Related Parties:
In the normal course of business, the Company entered into certain transaction with
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related parties which among others, include the following:
i. Royalti and technical assistance fee were recorded as part of other operating
expenses. At balance sheet date, the liabilities arising from the above transaction
were recorded under other accounts payable to a related party;
ii. The Company enterd into technical assistance agreement with Atsumitec Co,. Ltd,
Japan (ATC) under which, the Company shall pay royalti fee to ATC. Based on the
latest amendement of agreement, the royalti fee is computed at 6% of the net sales
Company's products to third parties effective from 1 January 2007;
bahwa berdasarkan penelitian terhadap jurnal biaya tiket pesawat dan hotel, diketahui sebagai
berikut:
(1) Biaya tiket pesawat dan hotel dicatat pada akun Account Payable (Nomor Akun:
510.150.520.001) pada sisi debet dicatat sebagai ATC Technical Assistance Fee;

ILA
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(2) Berdasarkan
Description
of
invoice
to
PT
AI
No
58-29
tanggal
31 Desember 2010 diketahui bahwa biaya tiket pesawat dan hotel tersebut adalah
pembayaran dalam rangka Supervisi atas nama Mr. T.Suzuki dan Mr. T.Uchiyama untuk
tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp243.400,00 yen atau Rp26.310.810,00;

GA
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bahwa mempertimbangkan penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding (Tim Pemeriksa)
serta dokumen yang tersedia, maka Terbanding menyampaikan pendapat sebagai berikut:
bahwa Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP mengatur bahwa Wajib Pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar;

EN

bahwa Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013, mengatur
bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas
suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

TP

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar
Rp26.310.810,00 untuk Masa Pajak Februari 2011 karena Pemohon Banding kurang
melaporkan objek PPh Pasal 26 atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan sesuai
dengan Pasal 26 Ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh;

IA

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Keuangan Pemohon Banding
(PT AI Financial Statements Years Ended 31 December 2011 and 2010) diketahui bahwa
terdapat Technical assistance fee sebesar Rp489.306.467,00;

AR

bahwa berdasarkan catatan keterangan transaksi Technical Assistance Fee (Note 18) diketahui
bahwa Note 18 pada Financial Statements tersebut adalah catatan sehubungan dengan adanya
transaksi hubungan istimewa (Nature of Relationship and Transaction With Related Parties)
antara Pemohon Banding dengan Atsumitec Co.LTd., Japan (ATC);

KR

ET

bahwa Royalti dan Technical Assistance Fee dicatat sebagai bagian dari biaya operasi dan
pada jurnal hutang yang timbul dari transaksi tersebut dicatat sebagai Accont Payable kepada
pihak afiliasi (Royalty and technical assistance fee were recorded as part of other operating
expenses, At balance sheet date, the liabilities arising from the above transaction were recorded
under other accounts payable to a related party);

SE

bahwa Pemohon Banding dan Atsumitec Co.,Ltd, Japan (ATC) terikat pada Perjanjian Technical
Asisstance dimana Pemohon Banding sepakat untuk membayar royalti fee kepada ATC,
(The Company enterd into technical assistance agreement with Atsumitec Co,. Ltd, Japan (ATC)
under which, the Company shall pay royalti fee to ATC);

bahwa berdasarkan penelitian terhadap jurnal biaya tiket pesawat dan hotel, diketahui bahwa:
a) Biaya tiket pesawat dan hotel dicatat pada akun Account Payable (Nomor Akun:
510.150.520.001) pada sisi debet dicatat sebagai ATC Technical Assistance Fee;
b) Berdasarkan

Description

of

Invoice

to

PT.

AI

No

58-29

tanggal

31 Desember 2010 diketahui bahwa biaya tiket pesawat dan hotel tersebut adalah
pembayaran dalam rangka Supervisi atas nama Mr. T.Suzuki dan Mr. T.Uchiyama untuk
tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp243.400,00 yen atau Rp26.310.810,00;

PA
JA

K

bahwa dengan demikian biaya tiket dan hotel adalah bagian dari biaya technical assistance fee
yang disebabkan oleh karena adanya Perjanjian Technical Asisstance dengan pihak afiliasi
dalam hal ini Atsumitec Co., Ltd, (ATC) dimana dalam perjanjian tersebut Pemohon Banding
sepakat untuk membayar royalti fee kepada ATC;
bahwa dalam hal demikian, substansi dari biaya tersebut adalah siapa penerima manfaat
sebenarnya (Beneficial Owner) atas pembayaran biaya tiket dan hotel dalam hal ini adalah
Mr. T.Suzuki dan Mr. T.Uchiyama dari negara Jepang yang kedatangannya adalah merupakan
bagian dari pelaksanaan Perjanjian Technical Assitance;

ILA
N

bahwa Ayat (1) huruf d Pasal 26 Undang-Undang PPh mengatur bahwa atas penghasilan
tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan
untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak
dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan di
Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang
wajib membayarkan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

GA
D

bahwa dengan demikian Terbanding (Tim peneliti) mempertahankan koreksi terbanding
(pemeriksa) karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor:
PHP-57WPJ.22/BD.06/2017 tanggal 6 Maret 2017, Pemohon Banding hadir dan memberikan
tanggapan tertulis;

TP

EN

bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan, Terbanding berpendapat bahwa penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/204/11/433/16
tanggal
29 Februari 2016 Masa Pajak Februari 2011 sudah tepat dan dengan demikian diusulkan untuk
menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang
masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26
Nomor: 00001/204/11/433/16 tanggal 29 Februari 2016 Masa Pajak Februari 2011 dengan
perhitungan sebagai berikut:
Rp32.472.388,00
Rp 5.878.314,00
Rp 616.152,00
Rp 5.262.162,00
Rp 2.525.838,00
Rp 7.788.000.00

ET

AR

IA

(1) Objek PPh Pasal 26
(2) PPh Terutang
(3) Kredit Pajak
(-)
(4) PPh Pasal 26 Kurang Bayar
(5) Sanksi administrasi bunga Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang KUP
(+)
(6) PPh Pasal 26 Yang Masih Harus Dibayar

KR

Menurut Pemohon Banding

SE

bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00077/KEB/
WPJ.22/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Februari 2011 Nomor: 00001/204/11/433/16
tanggal 29 Februari 2016 melalui surat ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding
atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00077/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 22 Maret 2017;
bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00077/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 22 Maret
2017 Pemohon Banding terima pada tanggal 29 Maret 2017 via kurir dan banding Pemohon
Banding ajukan karena Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00077/KEB/
WPJ.22/2017 tanggal 22 Maret 2017 menolak keberatan Pemohon Banding;
bahwa berikut kronologis sengketa pajak sejak awal pengajuan permohonan keberatan beserta

uraian alasan koreksi Terbanding baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan dan
uraian alasan banding Pemohon Banding:

YANG D ISENGKETAKAN

1
2
3

4
5

6

Fiskus

Penghas ilan kena pajak / D as ar pengenaan pajak 6.161.528
PPH Pas al 26 yang terutang
616.152
Kredit Pajak
a. Pph ditanggung Pem erintah
b. Setoran m as a
616.152
c . STP ( Pokok Kurang bayar)
d. Kom pens as i kelebihan dari m as a pajak
e. Lain-lain
f. Kom pens as i kelebihan ke m as a pajak
g . Ju m la h p a ja k ya n g d a p a t d i kre d itka n ( a +b +c+d +e -f)
616.152
Pajak yang tidak/ kurang bayar (2-3.g)
Sanks i Adm inis tras i
a. Bunga pas al 13(2) KUP
b. Kenaikan Pas al 13 (3) KUP
c . Bunga Pas al 13 (5) KUP
d.Kenaikan Pas al 13 A KUP
e.Jum lah s anks i adm inis tras i ( a+b+c +d)
Jum lah Pph yang m as ih harus dibayar (4+5.e)

Pe m bahasan
A khir ( Dise tujui)

Ke be ratan

32.472.338
5.878.314

6.161.528
616.152

6.161.528
616.152

616.152

616.152

616.152

616.152
5.262.162

616.152

616.152

PA
JA

SPT

Pajak Pe nghasilan Pasal 26

2.525.838

ILA
N

No

K

SENGKETA PAJAK DAN URAIAN PERMOHONAN KEBERATAN

2.525.838
7.788.000

GA
D

bahwa pokok sengketa dalam pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN KEBERATAN

Semula
(Rp)
32.472.338,00

Dikurangkan
(Rp)
0,00

Menjadi
(Rp)
32.472.338,00

5.878.314,00

0,00

5.878.314,00

616.152,00

0,00

616.152,00

0,00

0,00

0,00

e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar

5.262.162,00

0,00

5.262.162,00

f. Sanksi Administrasi

2.525.838,00

0,00

2.525.838,00

7.788.000,00

0,00

7.788.000,00

EN

Uraian
a. Dasar Pengenaan Pajak

TP

b. Pajak Penghasilan Terutang
c. Kredit Pajak

AR

IA

d. Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya

g. Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

ET

ALASAN PENGAJUAN BANDING
Alasan Formal

KR

bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan
diperbarui terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tatacara Perpajakan menyatakan:

SE

“Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan”;

bahwa Pasal 13 Ayat (1) dan (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-49/PJ./2009
tentang Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;
“Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib
Pajak paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal bukti penerimaan
surat keberatan;

Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah
terlampaui tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, Surat Keputusan
Keberatan harus diterbitkan dengan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Wajib
Pajak”;

PA
JA

K

bahwa surat keberatan yang Pemohon Banding ajukkan dengan Surat Nomor: 317/AIN/2016
tanggal 24 Mei 2016 diterima oleh Terbanding c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang
Selatan pada tanggal 26 Mei 2016;
bahwa Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00077/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 22 Maret 2017
Pemohon Banding terima pada tanggal 29 Maret 2017 via kurir;
bahwa Terbanding telah menerbitkan keputusan atas permohonan keberatan yang Pemohon
Banding ajukkan tidak lebih dari 12 bulan sejak Pemohon Banding menyampaikan permohonan
keberatan;

ILA
N

Alasan Material

GA
D

bahwapokok sengketa dalam pengajuan banding ini adalah sebagai berikut

bahwa terdapat obyek PPh 26 yang kurang dipotong sebesar DPP Rp26.310.810,00 sehingga
kekurangan bayar PPh 26 sebesar Rp5.262.262,00;
bahwa alasan koreksi menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

TP

EN

bahwa alasan koreksi positif objek PPh Pasal 26 menurut pemeriksa sebesar Rp26.310.810,00
karena Pemohon Banding kurang melaporkan objek PPh Pasal 26 atas imbalan sehubungan
dengan jasa, pekerjaan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak
Penghasilan;
bahwa alasan banding dan jumlah menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

IA

bahwa biaya sebesar Rp26.310.810,00 tersebut merupakan pembayaran biaya tiket pesawat
dan hotel yang dibayarkan di dalam negeri dan bukan merupakan obyek pajak PPh Pasal 26
sehingga menurut Pemohon Banding tidak ada obyek pajak PPh 26 yang kurang dilaporkan;

AR

bahwa secara substance over form tagihan atas biaya tiket pesawat dan hotel tersebut benarbenar dibayar dan menjadi beban Pemohon Banding yang dapat Pemohon Banding buktikan
dengan jurnal voucher, GL, dan bukti pengeluaran kas/bank;

ET

bahwa dengan demikian seharusnya Pemeriksa tidak melakukan koreksi atas obyek pajak PPh
26 karena pembayaran tersebut bukan merupakan obyek pajak PPh 26;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sebagai berikut:

KR

bahwa jumlah pajak yang kurang bayar menurut surat ketetapan pajak sebesar Rp7.788.000,00;
bahwa jumlah pajak yang kurang bayar menurut perhitungan Pemohon Banding dalam
pengajuan keberatan ini sebesar Rp0,00;

SE

bahwa jumlah pajak yang kurang bayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan sebesar Rp0,00;
bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp7.788.000,00;

Menurut Majelis

K

bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding a quo
adalah Terbanding melakukan Koreksi terhadap PPh Pasal 26 karena Pemohon Banding
dianggap kurang melakukan pemotongan/pelaporan Objek PPh Pasal 26 atas imbalan
sehubungan dengan jasa, pekerjaan sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) huruf d UU PPh, sebesar
Rp.26.310.810,00;

PA
JA

bahwa sebagaimana dinyatakan Terbanding dalam Surat Uraian Banding, Laporan Penelitian
Keberatan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan, menurut Majelis yang menjadi alasan Terbanding
melakukan koreksi positif terhadap Objek PPh Pasal 26 pada pokoknya adalah hal-hal sebagai
berikut :
bahwa berdasarkan Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 pada aplikasi Sistem Informasi
Direktorat Pajak (SIDJP) diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan SPT PPh Pasal 26
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan;

ILA
N

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bukti potong PPh
Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2011 pemohon Banding, tidak ada PPh Pasal 26 yang telah
dipotong;
bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Keuangan Pemohon Banding
(PT AI Financial Statements Years Ended 31 December 2011 and 2010) diketahui bahwa
terdapat Technical Assistance Fee sebesar Rp.489.306.467,00;

GA
D

bahwa berdasarkan catatan keterangan transaksi Technical Assistance Fee (Note 18) diketahui
bahwa Note 18 pada Financial Statements tersebut adalah catatan sehubungan dengan adanya
transaksi hubungan istimewa (Nature of Relationship and Transaction With Related Parties)
antara Pemohon Banding dengan Atsumitec Co.LTd., Japan (ATC);

EN

bahwa Royalti dan Technical Assistance Fee dicatat sebagai bagian dari biaya operasi dan
pada jurnal hutang yang timbul dari transaksi tersebut dicatat sebagai Accont Payable kepada
pihak afiliasi (Royalty and technical assistance fee were recorded as part of other operating
expenses. At balance sheet date, the liabilities arising from the above transaction were recorded
under other accounts payable to a related party);

IA

TP

bahwa Pemohon Banding dan Atsumitec Co.,Ltd, Japan (ATC) terikat pada Perjanjian Technical
Asisstance dimana Pemohon Banding sepakat untuk membayar royalti fee kepada ATC
(The Company enterd into technical assistance agreement with Atsumitec Co,. Ltd, Japan (ATC)
under which, the Company shall pay royalti fee to ATC);

ET

AR

bahwa berdasarkan penelitian terhadap jurnal biaya tiket pesawat dan hotel, diketahui bahwa:
a) Biaya tiket pesawat dan hotel dicatat pada akun Account Payable (Nomor Akun:
510.150.520.001) pada sisi debet dicatat sebagai ATC Technical Assistance Fee;
b) Berdasarkan
Description
of
Invoice
to
PT.
AI
No
58-29
tanggal
31 Desember 2010 diketahui bahwa biaya tiket pesawat dan hotel tersebut adalah
pembayaran dalam rangka Supervisi atas nama Mr. T. Suzuki dan Mr. T. Uchiyama untuk
tanggal 13 Desember 2010 sebesar 243.400,00 yen atau Rp.26.310.810,00;

KR

bahwa dengan demikian biaya tiket dan hotel adalah bagian dari biaya technical assistance fee
yang disebabkan oleh karena adanya Perjanjian Technical Asisstance dengan pihak afiliasi
dalam hal ini Atsumitec Co.,Ltd, (ATC) dimana dalam perjanjian tersebut Pemohon Banding
sepakat untuk membayar royalti fee kepada ATC;

SE

bahwa dalam hal demikian, substansi dari biaya tersebut adalah siapa penerima manfaat
sebenarnya (Beneficial Owner) atas pembayaran biaya tiket dan hotel dalam hal ini adalah
Mr. T. Suzuki dan Mr. T. Uchiyama dari negara Jepang yang kedatangannya adalah merupakan
bagian dari pelaksanaan Perjanjian Technical Assitance;
bahwa Ayat (1) huruf d Pasal 26 Undang-Undang PPh mengatur bahwa atas penghasilan
tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan
untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak
dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan di
Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang

wajib membayarkan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

PA
JA

K

bahwa berdasarkan argumentasi Terbanding a quo, Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang untuk
Masa Pajak Februari 2011 dihitung sebagai berikut:
(1) Objek PPh Pasal 26
Rp32.472.388,00
(2) PPh Terutang
Rp 5.878.314,00
(3) Kredit Pajak
Rp 616.152,00
(-)
(4) PPh Pasal 26 Kurang Bayar
Rp 5.262.162,00
(5) Sanksi administrasi bunga Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang KUP
Rp 2.525.838,00
(+)
(6) PPh Pasal 26 Yang Masih Harus Dibayar
Rp 7.788.000.00

ILA
N

bahwa menurut Majelis, dasar hukum yang dipergunakan Terbanding dalam melakukan
koreksinya adalah :

EN

GA
D

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UndangUndang PPh) antara lain mengatur:
Pasal 2 Ayat (4), subjek pajak luar negeri adalah:
(1) Huruf a, “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua betas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia; dan”
(2) Huruf b, “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia”;

ET

AR

IA

TP

Pasal 26, bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%
(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
(1) Ayat 1
(a) “dividen;
(b) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;
(c) royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
(d) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
(e) hadiah dan penghargaan;
(f) pensiun dan pembayaran berkala Iainnya;
(g) premi swap dan transaksi Indung nilai Iainnya; dan/atau
(h) Keuntungan karena pembebasan utang”;

SE

KR

(2) Ayat (1a), “Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut
(benificial owner)”;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain mengatur:
- Pasal 30 Ayat (1) huruf a, “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”;
- Pasal 30 Ayat (2), “Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan:

PA
JA

K

(1) pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan;
(2) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
(3) pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi yang
dilaksanakan tanpa:
i. huruf a, penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat
pemberitahuan hasil Verifikasi; atau
ii. huruf b, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil
Verifikasi dengan Wajib Pajak”;

IA

TP

EN

GA
D

ILA
N

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 202/PMK.03/2015 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013) antara lain
mengatur:
a) Pasal 2 Ayat (1) huruf a, “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”;
b) Pasal 4 Ayat (1), “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)
untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
(2) mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau
dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasanalasan yang menjadi dasar penghitungan;
(3) 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1
(satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
(4) Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau
pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
(5) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
a) surat ketetapan pajak dikirim; atau
b) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga,kecuali Wajib Pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaan Wajib Pajak;
(6) Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri
dengan suratkuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3)
Undang-Undang KUP; dan
(7) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
Undang-Undang KUP”;

SE

KR

ET

AR

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ./2010 (Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: PER-61/PJ./2009) antara lain mengatur:
- Pasal 1, bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:
(1) Angka 1, “Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B
adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain
dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”;
(2) Angka 2, “Wajib Pajak Luar Negeri selanjutnya disebut WPLN adalah Subjek Pajak
Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, baik orang pribadi maupun badan, yang
menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau
menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia”;
(3) Angka 3, “Pemotong/Pemungut Pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai ketentuan yang
berlaku”;

PA
JA

K

(4) Angka 4, “Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan
telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang
berwenang di negara mitra P3B”;
(5) Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat
Pemberitahuan yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut Pajak untuk melaporkan
penyetoran atas pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan untuk
suatu masa tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Pasal 2, bahwa Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang
terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008;

-

Pasal 3 menjelaskan sebagai berikut:
Ayat (1), “Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan
pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
(a) penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
(b) persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah
dipenuhi; dan
(c) tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B”;

GA
D

ILA
N

-

Pasal 4 menjelaskan sebagai berikut:
Ayat (1), “Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 11 (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
Ayat (2), “Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran Ill (Form - DGT 2) Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:
1) WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan
dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang
diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan
dividen; atau
2) WPLN bank”;

AR

IA

TP

-

EN

Ayat (2), “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terpenuhi,
Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008”;

KR

ET

Ayat (3), “Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf
b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
i. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran Ill
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
ii. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
iii. telah ditandatangani oleh WPLN;
iv. telah disahkan pleb pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B, dan
v. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa
untuk masa pajak terutangnya pajak”;
Pasal 5 menjelaskan sebagai berikut:
(1) Ayat (1), “SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Il (Form - DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah
berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya
pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur
dalam P3B”;
(2) Ayat (2), “Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III (Form - DGT 2) yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) digunakan
sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggai SKD
tersebut disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B dan

SE

-

berlaku selama 12 (dua belas) bulan”;
Pasal 7, “Tata cara penerapan P3B oleh Pemotong/Pemungut Pajak ditetapkan dalam
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”;

-

Pasal 8 Ayat (2), “Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN
tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk
membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak”;

-

Pasal 9 Ayat (1), “Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang
diterima dari WPLN sebagai Iampiran SPT Masa”;

PA
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K

-

ILA
N

e. Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ./2010 (Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ./2009), antara lain mengatur:
- Angka 3, “Pemotong/Pemungut Pajak Wajib membuat bukti pemotongan /pemungutan
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti pemotongan/pemungutan pajak
wajib disampaikan kepada WPLN”;
Angka 4, “Sekalipun tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut,
Pemotong/Pemungut Pajak tetap wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak
dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto, dan mencantumkan "nihil" pada
kolom jumlah PPh yang dipotong/dipungut, bukti pemotongan/pemungutan pajak
dimaksud tidak wajib disampaikan kepda WPLN”;

-

Angka 5, “Penelitian atas SKD (Formulir pada Lampiran II) untuk memastikan bahwa
penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia harus dilakukan oleh
Pemotong/Pemungut Pajak dan dalam hal penerima penghasilan adalah Subjek Pajak
dalam negeri Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang
terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh Keberadaan Subjek Pajak
dalam negeri ditentukan dalam hal SKD:
(1) dalam Part IV butir 4 tercantum alamat WPLN di Indonesia; atau
(2) dalam Part IV butir 5 tercantum bahwa WPLN mempunyai tempat tanggal tetap di
Indonesia; atau
(3) dalam Part IV butir 6 tercantum tempat kediaman WPLN di Indonesia; atau
(4) dalam Part V butir 1, 2, dan 3 mencantumkan tempat pendirian, tempat kedudukan,
atau alamat kantor pusat WPLN di Indonesia”;

-

Angka 6, “Dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN,
Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur
dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam UU PPh”;

-

Angka 7, “Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak
melakukan prosedur penelitian apakah SKD mencantumkan jawaban:
a. "No" dalam Butir 3 Part IV; atau
b. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atau
c. "Yes" untuk seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampai dengan butir 13 Pada Part V”;

KR
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TP

EN

GA
D

-

bahwa P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan
tidak sesuai dengan huruf 3 (tiga) ketentuan di atas;

SE

bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Banding dan Surat Bantahan, Pemohon Banding
tidak setuju terhadap koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan dengan pokok-pokok
penjelasan sebagai berikut :
bahwa biaya sebesar Rp.26.310.810,00 tersebut merupakan pembayaran biaya tiket pesawat
dan hotel yang dibayarkan di dalam negeri dan bukan merupakan obyek pajak PPh Pasal 26
sehingga menurut Pemohon Banding tidak ada obyek pajak PPh 26 yang kurang dilaporkan;

bahwa secara substance over form tagihan atas biaya tiket pesawat dan hotel tersebut
benar-benar dibayar dan menjadi beban Pemohon Banding yang dapat Pemohon Banding
buktikan dengan jurnal voucher, GL, dan bukti pengeluaran kas/bank;

K

bahwa dengan demikian seharusnya pemeriksa tidak melakukan koreksi atas obyek pajak PPh
26 karena pembayaran tersebut bukan merupakan obyek pajak PPh 26;

PA
JA

bahwa dalam Kesimpulan Akhir sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Mei
2018, Terbanding menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sama dengan yang telah
disampaikan dalam Surat Banding namun dengan beberapa tambahan penjelasan sebagai
berikut:

ILA
N

bahwa terkait dengan penyampaian Fotokopi Sertifikat Riwayat Perusahaan dalam persidangan
dengan tujuan ingin membuktikan bahwa WPLN (Atsumitec Co.Ltd adalah Residance di Negara
Jepang), menurut Terbanding hal tersebut menunjukkan secara tidak langsung bahwa Pemohon
Banding setuju dengan Pendapat Terbanding terkait pengenaan Objek PPh Pasal 26, namun
perhitungan PPh Terutang sebesar 20% dari Objek PPh Pasal 26 sesuai Pasal 26 ayat (1) UU
PPh, Pemohon Banding tidak setuju dan kemudian menunjukkan Fotokopi Sertifikat Riwayat
Perusahaan;

GA
D

bahwa menurut Terbanding, dokumen Fotokopi Sertifikat Riwayat Perusahaan yang
disampaikan Pemohon Banding pada Persidangan di Pengadilan Pajak, berdasarkan Peraturan
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 pada Bab Konsuler huruf
B, harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara
Jepang dan Perwakilan RI di negara setempat;
bahwa pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01
disebutkan pula semua bahwa pihak yang berkepentingan di Indonesia harus menolak
dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegaliasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud;

TP

EN

bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding adalah dokumen yang dibuat di Luar
Negeri dan pada pemeriksaan di persidangan dokumen tersebut digunakan oleh Pemohon
Banding sebagai bukti bahwa Atsumitec Co., Ltd adalah residence di Negara Jepang, namun
dokumen tersebut tidak dilegalisasi baik oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian
Luar Negeri Negara Jepang dan Perwakilan RI sehingga tidak sah untuk dijadikan bukti;

AR

IA

bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 PER-61 Pemohon Banding wajib memotong atau
memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan dan penerapan tarif sesuai dengan
P3B baru dapat dilakukan apabila persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang
diatur dalam P3B telah dipenuhi;

ET

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan Certificate Of Domicile (COD) sampai batas
waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 26 untuk masa pajak Februari 2011 berakhir
sehingga persyaratan administratif sebagai syarat penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B
tidak dapat dipenuhi;

KR

bahwa berdasarkan fakta, data dan penjelasan tersebut di atas, Terbanding berpendapat
koreksi Objek PPh Pasal 26 dan penerapan perhitungan PPh Pasal 26 Terutang sebesar 20%
dari jumlah bruto atas Penghasilan yang diterima Atsumitec Co., Ltd., telah sesuai dengan Pasal
26 ayat (1) UU Pajak Penghasilan;

SE

bahwa dalam Pernyataan Akhir (Clossing Statement), Pemohon Banding menyampaikan hal-hal
yang pada intinya hampir sama dengan yang telah disampaikan dalam Surat Banding namun
dengan beberapa penegasan sebagai berikut :
- Meskipun pencatatan biaya tiket dan hotel dikelompokkan di akun Technical Fee namun
biaya tiket pesawat dan hotel bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26;
- Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) huruf d, Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya tiket dan
hotel bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan 26 dan bukan merupakan bagian dari
pembayaran jasa Technical Fee yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri dan atas
jasanya dibayarkan tersendiri;
- Secara substance over form, tagihan atas biaya tiket pesawat dan hotel tersebut benar-

benar dibayar dan menjadi beban Pemohon Banding yang dapat Pemohon Banding
buktikan dengan jurnal voucher, GL, dan bukti pengeluaran kas/bank;

PA
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bahwa berdasarkan, penjelasan/argumentasi/dalil yang disampaikan oleh para pihak a quo,
menurut Majelis, pokok permasalahan yang terjadi dalam sengketa a quo adalah Terbanding
menganggap biaya/pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebesar
Rp.26.310.810,00 adalah merupakan bagian pembayaran jasa Technical Fee yang dilakukan
oleh Pemohon Banding kepada Atsumitec Co., Ltd, sementara Pemohon Banding menyatakan
meskipun pencatatan biaya tiket dan hotel dikelompokkan di akun Technical Fee namun biaya
tersebut bukan objek PPh Pasal 26 dan bukan merupakan bagian dari pembayaran jasa
Technical Fee kepada Atsumitec Co., Ltd;

ILA
N

bahwa penerapan tarif sebesar 20% oleh Terbanding, Pemohon Banding tidak secara eksplisit
menanggapi dalam Surat Banding dan Surat Bantahan, namun memberikan pernyataan bahwa
pajak yang kurang dibayar adalah Rp.0,00 karena tidak ada objek PPh Pasal 26 yang kurang
dipotong. Berdasarkan pembahasan sengketa dalam persidangan dan bukti pendukung yang
disampaikan oleh Pemohon Banding Majelis menyimpulkam bahwa Pemohon Banding
berpendapat bahwa dalam sengketa a quo harus juga mempertimbangkan ketentuan dalam
P3B antara Indonesia dengan Jepang, tempat dimana penerima penghasilan (Atsumitec Co.,
Ltd) berdomisili;

EN

GA
D

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak
Pebruari 2011, diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 26 terutang dengan menggunakan tarif
20% hanya dilakukan oleh Terbanding terhadap objek pajak yang dilakukan koreksi yaitu
sebesar Rp.26.310.810,00, sedangkan terhadap objek PPh Pasal 26 berupa imbalan
sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yang diterima oleh Atsumitec Co.,Ltd, yang
telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Pebruari
2011 sebesar Rp.6.161.528,00 dan telah dilakukan pemotongan dengan menggunakan tarif
sebesar 10%, atas penggunaan tarif sebesar 10% tersebut, tidak dilakukan koreksi oleh
Terbanding;
bahwa dengan demikian yang menjadi perbedaan pendapat dalam sengketa a quo adalah
terbatas kepada objek PPh Pasal 26 hasil koreksi berikut perhitungan pajak terutangnya
(dengan menggunakan tarif 20%);

TP

bahwa menurut Majelis, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) mengatur bahwa :
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“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak
yang wajib membayarkan:
a. dividen;
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian
utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala Iainnya;
g. premi swap dan transaksi Indung nilai Iainnya; dan/atau
h. keuntungan karena pembebasan utang”;

SE

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan di
atas, maka yang harus dibuktikan dalam sengketa a quo adalah apakah pengeluaran untuk tiket
pesawat dan biaya hotel merupakan penghasilan yang di terima oleh Wajib Pajak luar negeri
sehingga merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26;
bahwa dengan demikian, menurut Majelis yang harus dibahas terlebih dahulu dalam sengketa a
quo adalah apakah sebenarnya substansi pembayaran tiket pesawat dan hotel yang dilakukan
oleh Pemohon Banding dalam kaitan dengan Technical Assistance Agreement yang dibuat

antara Pemohon Banding dengan Atsumitec Co., Ltd;
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bahwa Majelis telah memeriksa Technical Assistance Agreement tanggal 18 Desember 2007
yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Atsumitec Co., Ltd, pada Pasal 4 tentang
Bantuan Teknis dan Bantuan Manajemen, butir 4.1. angka (3) dinyatakan bahwa ATC
memperluas Bantuan Teknis dan Bantuan Manajemen kepada Lisensi berkaitan dengan
pembuatan dan penjualan produk dalam isi dan cara berikut. (3) Cara Pelaksanaan Bantuan
Teknis dan Bantuan Manajemen: (i) Dengan mengirimkan Tenaga Ahli ATC, (ii) Dengan
mengirimkan Pembuat yang Ahli yang merupakan Pembuat dari fasilitas yang dipasok ATC
kepada AIN (Pemohon Banding), (iii) Dengan menerima para peserta pelatihan AIN (Pemohon
Banding) oleh ATC, (iv) Dengan cara surat-menyurat seperti e-mail, faksimili, telepon dll. selain
dari klausul (i), (ii), dan (iii);

ILA
N

bahwa menurut Majelis, klausul/kalimat yang menghubungkan antara perjanjian Technical
Assistance Agreement dengan pengeluaran berupa tiket pesawat dan hotel adalah bahwa
dalam rangka pelaksanaan perjanjian tersebut, dimungkinkan untuk mendatangkan tenaga
ahli/teknisi dari Atsumitec Co., Ltd., Jepang;
bahwa dalam perjanjian a quo tidak disebutkan secara jelas apakah tiket pesawat dan hotel
tersebut merupakan bagian dari penghasilan yang seharusnya diterima oleh Atsumitec Co., Ltd.,
Jepang sehingga sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding, penghasilan tersebut adalah objek
PPh Pasal 26;

EN

GA
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bahwa menurut Majelis adalah merupakan suatu kebiasaan yang umum dalam dunia bisnis
bahwa Pemohon Banding sebagai Pihak yang menerima kedatangan teknisi/tenaga ahli dari
pihak mitra Pemberi Lisensi, (sebagai Tuan Rumah yang baik) menyiapkan sarana/kelengkapan
secara umum demi kelancaran pelaksanaan pemberian jasa/bantuan teknis tersebut yang
dalam hal ini berupa sarana transportasi dan penginapan yang diwujudkan dalam bentuk
pembelian tiket pesawat dan pembayaran hotel untuk menginap;

TP

bahwa dalam persidangan diungkapkan fakta bahwa pengeluaran atas biaya tiket dan hotel
dicatat dalam akun Technical Fee, dan atas pencatatan ini Pemohon Banding menjelaskan
bahwa hal tersebut merupakan teknis pencatatan karena keterkaitan antara pengeluaran
tersebut dengan perjanjian Technical Assistance Agreement;

IA

bahwa menurut Majelis tidak dapat dibuktikan secara jelas bahwa pengeluaran berupa
pembelian tiket pesawat dan hotel adalah merupakan penghasilan (merupakan bagian dari
technical fee/royalty fee) yang seharusnya diterima oleh Atsumitec Co., Ltd., yang dapat
dibuktikan hanyalah bahwa adanya keterkaitan antara pengeluaran tersebut dengan perjanjian
Technical Assistance Agreement;

AR

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pengeluaran berupa pembelian tiket
pesawat dan hotel bukanlah bentuk penghasilan yang diterima oleh Atsumitec Co., Ltd sebagai
Wajib Pajak luar negeri, sehingga bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26;

ET

bahwa mengingat koreksi objek PPh Pasal 26 yang dilakukan adalah tidak tepat, maka
perhitungan pajak terutang tidak dilakukan pembahasan lebih lanjut;

KR

bahwa dalam ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pemeriksaan diatur bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan
Pemeriksaan, yaitu bahwa temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten
yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

SE

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding
karena Pemohon Banding dianggap kurang melakukan pemotongan/pelaporan Objek PPh
Pasal 26 atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1)
huruf d UU PPh, sebesar Rp.26.310.810,00 adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan,
karena tidak didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;
bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta yang

Menimbang:

PA
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terungkap dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan Keyakinan Hakim,
maka Majelis telah melakukan musyawarah, dan berkesimpulan mengabulkan seluruhnya
permohonan Pemohon Banding yaitu tidak mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh
Terbanding terhadap Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2011 dengan Dasar Pengenaan
Pajak sebesar Rp.26.310.810,00;

bahwa atas 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 seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2011 Pemohon Banding sebagai berikut:
Menurut
Pemohon Banding
(Rp)
6.161.528,00
616.152,00
616.152,00
0,00

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 yang terutang
Kredit Pajak :
Pajak yang tidak / kurang dibayar
Sanksi Administrasi :

0,00

- Bunga Pasal 13 (2) KUP
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar

Menurut Majelis
(Rp)

6.161.528,00
616.152,00
616.152,00
0,00

Memperhatikan:

Koreksi yang
dikabulkan Majelis
(Rp)
26.310.810,00
4.962.162,00
0,00
5.262.162,00

2.525.838,00

0,00

2.525.838,00

7.788.000,00

0,00

7.788.000,00

GA
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0,00

Menurut
Terbanding
(Rp)
32.472.338,00
5.578.314,00
616.152,00
5.262.162,00
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Uraian

EN

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

Mengingat:

TP

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

IA

Memutuskan:

AR

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding
Nomor: KEP-00077/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2011 Nomor:
00001/204/11/433/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama: PT AI, sehingga perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2011 adalah sebagai berikut:
Rp
Rp
Rp
Rp

6.161.528,00
616.152,00
616.152,00
0,00

- Bunga Pasal 13 (2) KUP
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar

Rp
Rp

0,00
0,00

KR

ET

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 yang terutang
Kredit Pajak :
Pajak yang tidak / kurang dibayar
Sanksi Administrasi :

SE

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan
dicukupkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh Hakim Majelis XIIA Pengadilan Pajak,
dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

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

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

Arif Wijono, S.H., MSi

sebagai Panitera Pengganti,

SE
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TP

EN
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Dr. Hana Sri Juni Kartika, S.H., LL.M
NIP 196506111990102001

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

PA
JA

Naseri, S.E., MSi
Agus Purwoko, Ak., M.M., C.A.
Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.

K

Putusan Nomor : PUT-113855.13/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 dengan susunan
Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dengan dibantu oleh
Arif Wijono, S.H., MSi

sebagai Panitera Pengganti,

SE

KR

ET

AR

IA

TP

EN

GA
D

ILA
N

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

