:

PUT-115701.10/2013/PP/M.VIB Tahun 2019

Jenis Pajak

:

PPh Pasal 21

Tahun Pajak

:

2013

Pokok Sengketa

:

bahwa atas nilai sengketa sebesar Rp36.076.176.396,00
Pemohon Banding memberikan perincian sebagai berikut:
· Tunjangan Js (JHT)
· Pemeliharaan TM — Tenaga Kerja
· Pemeliharaan TM — Overhead
· Biaya Laboratorium
· Tunjangan Js (JHT)
· Beban Pompa / Muat CPO / PKO
· Objek PPh Pasal 21 yang belum dibebankan
dalam laporan keuangan Pemohon Banding
Total
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Nomor Putusan

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, karena pembuktian
Pemohon Banding adalah atas nilai sebesar Rp37.395.742.232,00
sedangkan
nilai
pokok
sengketa
adalah
sebesar
Rp36.076.176.396,00,
maka
terdapat
nilai
sebesar
Rp1.319.565.836,00 yang dibuktikan oleh Pemohon Banding tetapi
sudah diakui sebagai nilai DPP PPh Pasal 21 pada saat
mengajukan surat keberatan;

1. Koreksi Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp 2.672.373.016,00

IA

Menurut Terbanding :

AR

bahwa berdasarkan Pasal 21 UU PPh jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c PER-31/PJ/2012, iuran
tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari
tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21;

KR

ET

bahwa iuran jaminan hari tua tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan karena
pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat penerimaan uang tunjangan hari tua /
tabungan hari tua sehingga Terbanding harus memastikan bahwa iuran Tunjangan Js (JHT)
tersebut dibayarkan atas nama karyawan Pemohon Banding yang dibuktikan dengan bukti
pembayaran iuran Tunjangan Js (JHT) ke BPJS Ketenagakerjaan (d/h. PT Js), Kontrak
Kerja, Kartu Pegawai, KTP dan Kartu Keluarga atas nama pegawai, dan Bukti Pemotongan
PPh Pasal 21 (1721-A1);

SE

bahwa Terbanding mengenakan koreksi Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Tunjangan
Js (JHT) Nomor Akun 52-21-007 sebesar Rp2.672.373.016,00 karena pada saat proses
pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung atas
pencatatan pada General Ledger Nomor Akun 52-21-007;

Rp 2.672.3
Rp
Rp
Rp
1.5
Rp 565.5
Rp 522.5
(Rp
Rp
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bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan jumlah dan
identitas karyawan tetap penerima penghasilan yang menerima manfaat tunjangan Js (JHT)
selama tahun 2013 kepada Terbanding sebagaimana telah diminta melalui surat Kepala
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor S-520/WPJ.29/2017 tanggal 02
Februari 2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi, serta
surat Nomor S-916/ WPJ.29/2017 tanggal 03 Maret 2017 perihal Permintaan Peminjaman,
Buku, Catatan, Data, dan Informasi Kedua. Pemohon Banding hanya berpendapat bahwa
Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan perusahaan ke PT Js bukan objek PPh Pasal 21
tanpa disertai dengan bukti pembayaran ke Js serta rincian karyawan tetap penerima
manfaat Js (JHT) tahun 2013. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas
Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp2.672.373.016,00;

bahwa berdasarkan General Ledger Tahun 2013 Nomor Akun 52-21-007 Tunjangan Js
(JHT) diketahui saldo per 31 Desember 2013 adalah Rp2.672.373.016,00;

TP
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bahwa berdasarkan Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 01-2013 s.d. 12-2013 Pemohon
Banding (Div. Kebun) dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangkaraya jumlah
iuran Tunjangan Js (JHT) adalah Rp2.017.000.285,00;
bahwa berdasarkan softcopy sebagai bukti pendukung yang disampaikan Pemohon
Banding Untuk Div. Kebun Periode 08-2013 s.d. 12-2013, Daftar Upah Tenaga Kerja
Pemohon Banding dari BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan tidak ada iuran JHT dari
Pemberi Kerja;
bahwa Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 01-2013 s.d. 12-2013 Pemohon Banding (Div.
Kebun) dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangkaraya tidak pernah disampaikan
pada saat proses pemeriksaan dan keberatan;

AR

IA

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data tersebut pada saat diminta pada proses
keberatan melalui surat Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor S520/WPJ.29/2017 tanggal 02 Februari 2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku,
Catatan, Data, dan Informasi, serta surat Nomor S-916/WPJ.29/2017 tanggal 03 Maret 2017
perihal Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi Kedua. Pemohon
Banding hanya berpendapat bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan perusahaan ke
PT Js bukan objek PPh Pasal 21 tanpa disertai dengan bukti pembayaran ke Js serta
rincian karyawan tetap penerima manfaat Js (JHT) tahun 2013;

ET

bahwa Pemohon Banding wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang
pajak pada saat diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

SE

KR

bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk
yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP, sehingga Terbanding tidak
dapat menerima alasan kenapa Pemohon Banding tidak dapat memenuhi bukti pendukung
yang diminta;
bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
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wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat
(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;

TP
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GA
DI

Menurut Pemohon Banding :

LA
N

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, argumentasi Pemohon Banding tidak sesuai
dengan bukti pendukung yang disampaikan. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan data
dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengusulkan agar koreksi Obyek PPh Pasal
21 yang berasal dari Tunjangan Js (JHT) sebesar sebesar Rp2.672.373.016,00 tetap
dipertahankan;

bahwa Tunjangan JHT dengan nomor akun 52-21-007 adalah biaya sehubungan dengan
pembayaran Tunjangan JHT yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja di divisi
kebun;
bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Terbanding No. PER-31/PJ/2012 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan
Kegiatan Orang Pribadi ("PER-31/PJ/2012") mengatur bahwa iuran JHT yang dibayar oleh
pemberi kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal
21;

IA

bahwa selama proses uji bukti, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung
berupa Kartu Iuran dan Daftar Upah Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, serta PER31/PJ/2012 yang menunjukkan bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan oleh Pemohon
Banding kepada BPJS Ketenagakerjaan benar merupakan JHT porsi pemberi kerja,
sehingga berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Tunjangan JHT tersebut bukan
merupakan objek PPh Pasal 21;

ET

AR

bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan yang berlaku dan dokumen pendukung
yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat uji bukti, maka
koreksi atas Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp2.672.373.016,00 seharusnya dibatalkan;

Menurut Majelis :

SE

KR

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil bahwa Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan dan memperlihatkan jumlah dan identitas karyawan tetap penerima
penghasilan yang menerima manfaat tunjangan Js (JHT) selama tahun 2013 sehingga
Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Tunjangan Js (JHT) sebesar
Rp2.672.373.016,00;
bahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan terhadap koreksi yang dilakukan
oleh Terbanding;
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bahwa menurut Pemohon Banding koreksi atas Tunjangan Js (JHT) dengan Nomor Akun
52-21-007 adalah biaya sehubungan dengan pembayaran tunjangan Jaminan Hari Tua
(“JHT”) yang dibayarkan oleh perusahaan;

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c PER-31/PJ/2012
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi ("PER-31/PJ/2012") mengatur bahwa iuran
JHT yang dibayar oleh pemberi kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21;

LA
N

bahwa berdasarkan peraturan dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding
menyatakan bahwa koreksi Terbanding atas Tunjangan Js (JHT) sebesar
Rp2.672.373.016,00 seharusnya dibatalkan;

TP
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bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa
sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;
bahwa oleh karenanya Majelis memerintahkan ke dua belah pihak yang bersengketa untuk
melakukan Uji Kebenaran Materi;
bahwa dalam pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Pemohon Banding menyampaikan bukti
dokumen sebagai berikut:
- Rekening Koran
- Kartu Iuran Pemohon Banding dari BPJS Ketenagakerjaan
- Daftar Upah Tenaga Kerja Pemohon Banding dari BPJS Ketenagakerjaan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 31/PJ/2012
bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Terbanding menyampaikan halhal sebagai berikut:

AR

IA

bahwa berdasarkan Pasal 21 UU PPh jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c PER-31/PJ/2012, iuran
tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari
tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21;

KR

ET

bahwa iuran jaminan hari tua tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan karena
pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat penerimaan uang tunjangan hari
tua/tabungan hari tua sehingga Terbanding harus memastikan bahwa iuran Tunjangan Js
(JHT) tersebut dibayarkan atas nama karyawan Pemohon Banding yang dibuktikan dengan
bukti pembayaran iuran Tunjangan Js (JHT) ke BPJS Ketenagakerjaan (d/h. PT Js), Kontrak
Kerja, Kartu Pegawai, KTP dan Kartu Keluarga atas nama pegawai, dan Bukti Pemotongan
PPh Pasal 21 (1721-A1);

SE

bahwa Terbanding mengenakan koreksi Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Tunjangan
Js (JHT) Nomor Akun 52-21-007 sebesar Rp2.672.373.016,00 karena pada saat proses
pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung atas
pencatatan pada General Ledger Nomor Akun 52-21-007;
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan jumlah dan

PA
JA
K

identitas karyawan tetap penerima penghasilan yang menerima manfaat tunjangan Js (JHT)
selama tahun 2013 kepada Terbanding sebagaimana telah diminta melalui surat Kepala
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor S-520/WPJ.29/2017 tanggal 02
Februari 2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi, serta
surat Nomor S-916/ WPJ.29/2017 tanggal 03 Maret 2017
perihal Permintaan
Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi Kedua. Pemohon Banding hanya
berpendapat bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan perusahaan ke PT Js bukan
objek PPh Pasal 21 tanpa disertai dengan bukti pembayaran ke Js serta rincian karyawan
tetap penerima manfaat Js (JHT) tahun 2013. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan
koreksi atas Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp2.672.373.016,00;

LA
N

bahwa berdasarkan General Ledger Tahun 2013 Nomor Akun 52-21-007 Tunjangan Js
(JHT) diketahui saldo per 31 Desember 2013 adalah Rp2.672.373.016,00;
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bahwa berdasarkan Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 01-2013 s.d. 12-2013 Pemohon
Banding (Div. Kebun) dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangkaraya jumlah
iuran Tunjangan Js (JHT) adalah Rp2.017.000.285,00;
bahwa berdasarkan softcopy sebagai bukti pendukung yang disampaikan Pemohon
Banding Untuk Div. Kebun Periode 08-2013 s.d. 12-2013, Daftar Upah Tenaga Kerja
Pemohon Banding dari BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan tidak ada iuran JHT dari
Pemberi Kerja;
bahwa Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 01-2013 s.d. 12-2013 Pemohon Banding (Div.
Kebun) dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangkaraya tidak pernah disampaikan
pada saat proses pemeriksaan dan keberatan;

AR

IA

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data tersebut pada saat diminta pada proses
keberatan melalui surat Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor S520/WPJ.29/2017 tanggal 02 Februari 2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku,
Catatan, Data, dan Informasi, serta surat Nomor S-916/WPJ.29/2017 tanggal 03 Maret
2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi Kedua.
Pemohon Banding hanya berpendapat bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan
perusahaan ke PT Js bukan objek PPh Pasal 21 tanpa disertai dengan bukti pembayaran
ke Js serta rincian karyawan tetap penerima manfaat Js (JHT) tahun 2013;

KR

ET

bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat
(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;

SE

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, argumentasi Pemohon Banding tidak sesuai
dengan bukti pendukung yang disampaikan. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan data
dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengusulkan agar koreksi Obyek PPh Pasal
21 yang berasal dari Tunjangan Js (JHT) sebesar sebesar Rp2.672.373.016,00 tetap
dipertahankan;

Uji

Kebenaran
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bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Materi

Pemohon

Banding

bahwa Tunjangan JHT dengan nomor akun 52-21-007 adalah biaya sehubungan dengan
pembayaran Tunjangan JHT yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja di divisi
kebun;

LA
N

bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2012
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi ("PER-31/PJ/2012") mengatur bahwa iuran
JHT yang dibayar oleh pemberi kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21;
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bahwa selama proses uji bukti, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung
berupa Kartu Iuran dan Daftar Upah Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, serta PER31/PJ/2012 yang menunjukkan bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan oleh Pemohon
Banding kepada BPJS Ketenagakerjaan benar merupakan JHT porsi pemberi kerja,
sehingga berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Tunjangan JHT tersebut bukan
merupakan objek PPh Pasal 21;
bahw berdasarkan peraturan yang berlaku dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh
Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat uji bukti, Pemohon Banding mendalilkan
bahwa koreksi atas Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp 2.672.373.016,00 seharusnya
dibatalkan;
bahwa berdasarkan fakta data serta keterangan para pihak yang disampaikan dalam
persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi, Majelis berpendapat sebagai berikut:

IA

bahwa terbukti bahwa koreksi Terbanding atas Tunjangan Js (JHT) sebesar
Rp2.672.373.016,00 dilakukan dengan dalil bahwa Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan dan memperlihatkan jumlah dan identitas karyawan tetap penerima
penghasilan yang menerima manfaat tunjangan Js (JHT) selama tahun 2013;

ET

AR

bahwa dalam pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Terbanding menyatakan bahwa
Terbanding harus memastikan bahwa iuran Tunjangan Js (JHT) tersebut dibayarkan atas
nama karyawan Pemohon Banding yang dibuktikan dengan bukti pembayaran iuran
Tunjangan Js (JHT) ke BPJS Ketenagakerjaan (d/h. PT Js), Kontrak Kerja, Kartu Pegawai,
KTP dan Kartu Keluarga atas nama pegawai, dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721A1);

SE

KR

bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) 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 (UU KUP) mengatur: “Untuk
keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib
Pajak yang diperiksa.”;
bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP alinea ke tiga menyatakan: “Pendapat dan
simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
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berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU KUP jelas menyatakan bahwa
dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan koreksi, pendapat dan simpulan
petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

LA
N

bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur: “Hakim menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”
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bahwa penjelasan Pasal 76 UU PP menyatakan: “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka
menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang
perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang
terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para
pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam
Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum
diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu
fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan
kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”;
bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas sengketa, Hakim Pengadilan Pajak harus
melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam
persidangan;
bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan Uji
Kebenaran Materi, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menyampaikan dalil
bantahan serta dapat memberikan bukti dokumen yang mendukung dalil bantahannya;

AR

IA

bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Banding dapat mendalilkan serta
menyampaikan bukti dokumen pendukung berupa Kartu Iuran dan Daftar Upah Tenaga Kerja
dari BPJS Ketenagakerjaan, serta PER-31/PJ/2012 yang menunjukkan bahwa Tunjangan Js
(JHT) yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada BPJS Ketenagakerjaan benar
merupakan JHT porsi pemberi kerja, sehingga berdasarkan peraturan perpajakan yang
berlaku, Tunjangan JHT sebesar Rp2.672.373.016,00 bukan merupakan objek PPh Pasal
21;

ET

bahwa Majelis dapat menerima dan meyakini dalil serta pembuktian yang disampaikan oleh
Pemohon Banding dalam persidangan;

SE

KR

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas
Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp2.672.373.016,00 adalah tidak sesuai dengan ketentuan
dan harus dibatalkan dan Majelis memutuskan untuk mengabulkan banding Pemohon
Banding.
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2. Koreksi Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja sebesar 23.345.308.369,00
Menurut Terbanding

LA
N

bahwa atas softcopy satu file Rekon GL RL & GL NR_Final_after_audit (20151230)
FINAL.xls yang berisi sheet Trial Balance AGU 2013 dan sheet General Ledger AGU 2013
yang diserahkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Terbanding melakukan
penyisiran Obyek PPh Pasal 21 hanya di dalam pos-pos Laba/Rugi, terlihat dari nomor kode
akun pos yang dikoreksi hanya berasal dari kode 5 (HPP) dan 6 (Biaya Usaha);
bahwa besarnya Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja
Nomor Akun 52-11-003 adalah Rp23.345.308.369,00;

TP
EN
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bahwa Terbanding berpendapat argumentasi Pemohon Banding bahwa telah terjadi dua kali
pemotongan PPh Pasal 21 adalah tidak benar;
bahwa bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa daftar alokasi
biaya gaji/ objek yang sudah dikenakan PPh Pasal 21 kepada akun-akun yang dikoreksi oleh
Terbanding sebagai objek PPh Pasal 21 belum dapat menjelaskan alokasi tersebut dengan
penjelasan sebagai berikut :

AR

IA

1) Angka yang dialokasikan belum sesuai dengan koreksi Terbanding;
2) Terdapat alokasi ke akun aset/ aktiva, piutang, hutang, amortisasi tanah, dan
sebagaianya yang seharusnya tidak dapat alokasi tersebut karena tidak ada unsur gaji
didalamnya;
3) Apabila double pencatatan/ alokasi, maka akun yang dialokasikan seharusnya menjadi 0
(nol). Namun, faktanya akun tersebut masih ada saldonya;
4) Bahwa Pemohon Banding belum memberikan bukti ekualisasi dengan SPT Masa PPh
Pasal 21 atas koreksi Pemeliharaan TM-Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00;
bahwa berdasarkan persidangan banding hari Kamis tanggal 8 dan 15 November 2018
Majelis Hakim VIB meminta pengujian atas koreksi objek PPh Pasal 21 yang terkait dengan
koreksi Biaya Biaya Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja agar dilakukan sampai dengan
dokumen sumbernya;

ET

bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding dokumen sumber terkait koreksi
antara lain dengan meminta Daftar Pegawai, Kontrak Kerja Pegawai, KTP Pegawai (validitas
penerima penghasilan) dan Kartu Keluarga (validitas status PTKP) dan bukti pembayaran
gaji, lembur, dan tunjangan;

KR

bahwa selama proses uji kebenaran materi sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim
VIB pada proses persidangan banding, Pemohon Banding tidak juga memberikan bukti
pendukung yang diminta atas koreksi tersebut;

SE

bahwa Pemohon Banding wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak pada saat
diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;
bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku, catatan, dan
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dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang
diselenggarakan secara program aplikasi on-line dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP, sehingga Terbanding tidak dapat
menerima alasan kenapa Pemohon Banding tidak dapat memenuhi bukti pendukung yang
diminta;

LA
N

bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat
(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;

TP
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bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, argumentasi Pemohon Banding tidak terbukti.
Koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Pemeliharaan TM - Tenaga
Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00 telah sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan
yang berlaku dan diusulkan untuk dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Biaya Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00 merupakan
alokasi biaya tenaga kerja langsung (biaya gaji, lembur, dan tunjangan atas pekerjaan
kebun) yang atas pembebanan sebelum dialokasi telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21
sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh Pasal 21 atas akun Pemeliharaan TM Tenaga Kerja, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal 21 atas objek yang sama;

ET

AR

IA

bahwa selama proses uji bukti, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung
berupa Ekualisasi Objek PPh Pasal 21, Simulasi Jurnal Alokasi Gaji, Laporan Laba/Rugi
Tahun 2013 beserta Rinciannya, General Ledger atas Akun “Biaya Pemeliharaan TM Tenaga Kerja” Tahun 2013, Softcopy Excel Jurnal Alokasi Beban Karyawan, dan Rincian
Alokasi Beban Karyawan yang menunjukkan bahwa akun Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja
merupakan hasil alokasi dari akun-akun biaya terkait gaji yang sudah dipotong PPh Pasal 21
dan telah dialokasikan seluruhnya melalui akun Alokasi Beban Karyawan sebesar
Rp98.177.904.123,00 sehingga atas akun-akun terkait gaji tersebut apabila ditotal dengan
akun Alokasi Beban Karyawan akan saling off-set;

KR

bahwa dalam proses persidangan Terbanding telah menyetujui bahwa pembuktian atas
koreksi ini akan mengikuti pembuktian pada sengketa PPh Badan;
bahwa lebih lanjut Pemohon Banding tidak mengetahui rincian koreksi Terbanding atas Biaya
Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja pada sengketa PPh Badan sebesar Rp10.036.071.939,00
tersebut;

SE

bahwa selama proses Uji Bukti, Pemohon Banding telah meminta rincian koreksi tersebut
kepada Terbanding, namun Terbanding juga tidak mengetahui rincian koreksi dimaksud,
sehingga Terbanding telah menyetujui bahwa pembuktian atas koreksi ini (baik pada
sengketa PPh Badan maupun PPh Pasal 21) akan mengikuti pembuktian pada sengketa
PPh Pasal 21, dimana Pemohon Banding telah membuktikan bahwa atas Biaya
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Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja merupakan hasil alokasi yang pada pembebanan awalnya
telah dipotong PPh Pasal 21, sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh Pasal 21 atas
akun tersebut, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal 21 atas objek yang sama;

bahwa lebih lanjut, Terbanding juga telah mengakui pembebanan awal atas Biaya
Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja sebagai objek dalam ekualisasi PPh Pasal 21. Hal ini
mengindikasikan bahwa Terbanding telah menyetujui atas biaya tersebut benar merupakan
pembayaran kepada Tenaga Kerja Pemohon Banding, sehingga Terbanding tidak
membutuhkan pembuktian atas dokumen sumber lagi;

TP
EN
GA
DI

Menurut Majelis :

LA
N

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan dan dokumen pendukung yang
disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat uji bukti, maka koreksi
atas Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00 seharusnya
dibatalkan;

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil bahwa Pemohon Banding tidak dapat
memberikan, memperlihatkan dan menunjukkan Buku besar/bukti pendukung Iainnya terkait
pencatatan atas Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00 tersebut;
bahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan terhadap koreksi yang dilakukan
oleh Terbanding;
bahwa menurut Pemohon Banding, Biaya Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja sebesar
Rp23.345.308.369,00 merupakan alokasi biaya tenaga kerja dari akun nomor 52-21-001
sampai dengan akun nomor 52-21-099;

IA

bahwa seluruh biaya gaji, lembur dan tunjangan baik langsung maupun tidak langsung atas
pekerjaan kebun awalnya dicatat pada akun nomor 52-21-001 sampai dengan akun nomor
52-21-099;

AR

bahwa atas seluruh biaya gaji, lembur, dan tunjangan yang telah diakui tersebut diatas,
telah dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21 sehingga apabila akun Pemeliharaan TM –
Tenaga Kerja dikenakan PPh Pasal 21, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal 21
atas objek yang sama;

ET

bahwa atas seluruh biaya gaji, lembur, dan tunjangan baik langsung maupun tidak langsung
tersebut yang telah diakui tersebut diatas, selanjutnya dilakukan pengalokasian biaya ke
masing-masing pekerjaan yaitu Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja nomor akun 52-11-003;

KR

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka menurut Pemohon Banding, koreksi
Objek PPh Pasal 21 atas Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00
seharusnya dibatalkan;

SE

bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa
sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;

bahwa oleh karenanya Majelis memerintahkan ke dua belah pihak yang bersengketa untuk
melakukan Uji Kebenaran Materi;

PA
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bahwa dalam pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Pemohon Banding menyampaikan bukti
dokumen sebagai berikut:

-

Ekualisasi Objek PPh Pasal 21
Simulasi Jurnal Alokasi Gaji
Laporan Laba/Rugi Tahun 2013 Audited
Rincian Laporan Laba/Rugi Tahun 2013
General Ledger atas Akun “Biaya Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja” Tahun 2013
sebesar Rp 23.345.308.369,00
Softcopy Excel Jurnal Alokasi Beban Karyawan
Rincian Alokasi Beban Karyawan senilai Rp 98.177.904.123,-

LA
N

-

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Terbanding menyampaikan halhal sebagai berikut:

TP
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bahwa atas softcopy satu file Rekon GL RL & GL NR_Final_after_audit (20151230)
FINAL.xls yang berisi sheet Trial Balance AGU 2013 dan sheet General Ledger AGU 2013
yang diserahkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Terbanding melakukan
penyisiran Obyek PPh Pasal 21 hanya di dalam pos-pos Laba/Rugi, terlihat dari nomor kode
akun pos yang dikoreksi hanya berasal dari kode 5 (HPP) dan 6 (Biaya Usaha);
bahwa besarnya Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja
Nomor Akun 52-11-003 adalah Rp23.345.308.369,00;
bahwa Terbanding berpendapat argumentasi Pemohon Banding bahwa telah terjadi dua kali
pemotongan PPh Pasal 21 adalah tidak benar;

ET

AR

IA

bahwa bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa daftar alokasi
biaya gaji/ objek yang sudah dikenakan PPh Pasal 21 kepada akun-akun yang dikoreksi
oleh Terbanding sebagai objek PPh Pasal 21 belum dapat menjelaskan alokasi tersebut
dengan penjelasan sebagai berikut:
5) Angka yang dialokasikan belum sesuai dengan koreksi Terbanding;
6) Terdapat alokasi ke akun aset/aktiva, piutang, hutang, amortisasi tanah, dan sebagainya
yang seharusnya tidak dapat alokasi tersebut karena tidak ada unsur gaji didalamnya;
7) Apabila double pencatatan/alokasi, maka akun yang dialokasikan seharusnya menjadi 0
(nol). Namun, faktanya akun tersebut masih ada saldonya;
8) Bahwa Pemohon Banding belum memberikan bukti ekualisasi dengan SPT Masa PPh
Pasal 21 atas koreksi Pemeliharaan TM-Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00;

KR

bahwa berdasarkan persidangan banding hari Kamis tanggal 8 dan 15 November 2018
Majelis Hakim VIB meminta pengujian atas koreksi objek PPh Pasal 21 yang terkait dengan
koreksi Biaya Biaya Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja agar dilakukan sampai dengan
dokumen sumbernya;

SE

bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding dokumen sumber terkait
koreksi antara lain dengan meminta Daftar Pegawai, Kontrak Kerja Pegawai, KTP Pegawai
(validitas penerima penghasilan) dan Kartu Keluarga (validitas status PTKP) dan bukti
pembayaran gaji, lembur, dan tunjangan;
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bahwa selama proses uji kebenaran materi sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim
VIB pada proses persidangan banding, Pemohon Banding tidak juga memberikan bukti
pendukung yang diminta atas koreksi tersebut;

TP
EN
GA
DI

LA
N

bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat
(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding menyatakan bahwa argumentasi
Pemohon Banding tidak terbukti dan mendalilkan bahwa koreksi Terbanding atas objek
PPh Pasal 21 yang berasal dari Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja sebesar
Rp23.345.308.369,00 telah sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan
diusulkan untuk dipertahankan;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Pemohon Banding
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
bahwa Biaya Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00 merupakan
alokasi biaya tenaga kerja langsung (biaya gaji, lembur, dan tunjangan atas pekerjaan
kebun) yang atas pembebanan sebelum dialokasi telah dilakukan pemotongan PPh Pasal
21 sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh Pasal 21 atas akun Pemeliharaan TM Tenaga Kerja, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal 21 atas objek yang sama;

AR

IA

bahwa selama proses uji bukti, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung
berupa Ekualisasi Objek PPh Pasal 21, Simulasi Jurnal Alokasi Gaji, Laporan Laba/Rugi
Tahun 2013 beserta Rinciannya, General Ledger atas Akun “Biaya Pemeliharaan TM Tenaga Kerja” Tahun 2013, Softcopy Excel Jurnal Alokasi Beban Karyawan, dan Rincian
Alokasi Beban Karyawan yang menunjukkan bahwa akun Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja
merupakan hasil alokasi dari akun-akun biaya terkait gaji yang sudah dipotong PPh Pasal
21 dan telah dialokasikan seluruhnya melalui akun Alokasi Beban Karyawan sebesar Rp
98.177.904.123,00 sehingga atas akun-akun terkait gaji tersebut apabila ditotal dengan
akun Alokasi Beban Karyawan akan saling off-set;

ET

bahwa dalam proses persidangan Terbanding telah menyetujui bahwa pembuktian atas
koreksi ini akan mengikuti pembuktian pada sengketa PPh Badan;

KR

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui rincian
koreksi Terbanding atas Biaya Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja pada sengketa PPh Badan
sebesar Rp10.036.071.939,00

SE

bahwa selama proses Uji Bukti, Pemohon Banding telah meminta rincian koreksi tersebut
kepada Terbanding, namun Terbanding juga tidak mengetahui rincian koreksi dimaksud,
sehingga Terbanding telah menyetujui bahwa pembuktian atas koreksi ini (baik pada
sengketa PPh Badan maupun PPh Pasal 21) akan mengikuti pembuktian pada sengketa
PPh Pasal 21, dimana Pemohon Banding telah membuktikan bahwa atas Biaya
Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja merupakan hasil alokasi yang pada pembebanan
awalnya telah dipotong PPh Pasal 21, sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh
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Pasal 21 atas akun tersebut, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal 21 atas
objek yang sama;
bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding juga telah mengakui pembebanan awal atas
Biaya Pemeliharaan TM – Tenaga Kerja sebagai objek dalam ekualisasi PPh Pasal 21, yang
mengindikasikan bahwa Terbanding telah menyetujui atas biaya tersebut benar merupakan
pembayaran kepada Tenaga Kerja Pemohon Banding, sehingga Terbanding tidak
membutuhkan pembuktian atas dokumen sumber lagi.

LA
N

bahwa berdasarkan penjelasan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon
Banding kepada Terbanding pada saat uji bukti, Pemohon Banding mendalilkan bahwa
koreksi atas Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00 seharusnya
dibatalkan;

bahwa berdasarkan fakta data serta keterangan para pihak yang disampaikan dalam
persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi, Majelis berpendapat sebagai berikut:

TP
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bahwa terbukti bahwa koreksi Terbanding atas Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja sebesar
Rp23.345.308.369,00 dilakukan dengan dalil bahwa Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan dan memperlihatkan Buku besar/bukti pendukung Iainnya terkait pencatatan
atas Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00;
bahwa dalam pelaksanaan Uji Kebenaran Materi, Terbanding telah meminta kepada
Pemohon Banding untuk menyampaikan Daftar Pegawai, Kontrak Kerja Pegawai, KTP
Pegawai (validitas penerima penghasilan) dan Kartu Keluarga (validitas status PTKP) dan
bukti pembayaran gaji, lembur, dan tunjangan;

IA

bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) 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 (UU KUP) mengatur: “Untuk
keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib
Pajak yang diperiksa.”;

AR

bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP alinea ke tiga menyatakan: “Pendapat dan
simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

ET

bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU KUP jelas menyatakan bahwa
dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan koreksi, pendapat dan simpulan
petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

KR

bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur: “Hakim menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

SE

bahwa penjelasan Pasal 76 UU PP menyatakan: “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka
menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang
perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang
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terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para
pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam
Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum
diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu
fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan
kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”;

bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas sengketa, Hakim Pengadilan Pajak harus
melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam
persidangan;

LA
N

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan Uji
Kebenaran Materi, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menyampaikan dalil
bantahan serta dapat memberikan bukti dokumen yang mendukung dalil bantahannya;

TP
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bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Banding dapat mendalilkan serta
menyampaikan bukti dokumen pendukung berupa Ekualisasi Objek PPh Pasal 21, Simulasi
Jurnal Alokasi Gaji, Laporan Laba/Rugi Tahun 2013 beserta Rinciannya, General Ledger
atas Akun “Biaya Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja” Tahun 2013, Softcopy Excel Jurnal
Alokasi Beban Karyawan, dan Rincian Alokasi Beban Karyawan yang menunjukkan bahwa
akun Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja merupakan hasil alokasi dari akun-akun biaya terkait
gaji yang sudah dipotong PPh Pasal 21 dan telah dialokasikan seluruhnya melalui akun
Alokasi Beban Karyawan sebesar Rp98.177.904.123,00
bahwa Majelis dapat menerima dan meyakini dalil serta pembuktian yang disampaikan oleh
Pemohon Banding dalam persidangan;

IA

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas
Pemeliharaan TM - Tenaga Kerja sebesar Rp23.345.308.369,00 adalah tidak sesuai
dengan ketentuan dan harus dibatalkan dan Majelis memutuskan untuk mengabulkan
banding Pemohon Banding.

AR

3. Koreksi Pemeliharaan TM- Overhead sebesar Rp 10.288.419.196,00
Menurut Terbanding

KR

ET

bahwa atas softcopy satu file Rekon GL RL & GL NR_Final_after_audit (20151230)
FINAL.xls yang berisi sheet Trial Balance AGU 2013 dan sheet General Ledger AGU 2013
yang diserahkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Terbanding melakukan
penyisiran Obyek PPh Pasal 21 hanya di dalam pos-pos Laba/Rugi, terlihat dari nomor kode
akun pos yang dikoreksi hanya berasal dari kode 5 (HPP) dan 6 (Biaya Usaha);
bahwa besarnya Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Pemeliharaan TM - Overhead
Nomor Akun 52-11-004 adalah Rp10.288.419.196,00;

SE

bahwa Terbanding berpendapat argumentasi Pemohon Banding bahwa telah terjadi dua kali
pemotongan PPh Pasal 21 adalah tidak benar.

PA
JA
K

bahwa bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa daftar alokasi
biaya gaji/ objek yang sudah dikenakan PPh Pasal 21 kepada akun-akun yang dikoreksi oleh
Terbanding sebagai objek PPh Pasal 21 belum dapat menjelaskan alokasi tersebut dengan
penjelasan sebagai berikut:

LA
N

1) Angka yang dialokasikan belum sesuai dengan koreksi Terbanding;
2) Terdapat alokasi ke akun aset/ aktiva, piutang, hutang, amortisasi tanah, dsb yang
seharusnya tidak dapat alokasi tersebut karena tidak ada unsur gaji didalamnya;
3) Apabila double pencatatan/ alokasi, maka akun yang dialokasikan seharusnya menjadi 0
(nol). Namun, faktanya akun tersebut masih ada saldonya;

bahwa berdasarkan persidangan banding hari Kamis tanggal 8 dan 15 November 2018
Majelis Hakim VIB meminta pengujian atas koreksi objek PPh Pasal 21 yang terkait dengan
koreksi Biaya Pemeliharaan TM - Overhead agar dilakukan sampai dengan dokumen
sumbernya;

TP
EN
GA
DI

bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding dokumen sumber terkait koreksi
antara lain dengan meminta Daftar Pegawai, Kontrak Kerja Pegawai, KTP Pegawai (validitas
penerima penghasilan) dan Kartu Keluarga (validitas status PTKP) dan bukti pembayaran
gaji, lembur, dan tunjangan;
bahwa selama proses uji kebenaran materi sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim
VIB pada proses persidangan banding, Pemohon Banding tidak juga memberikan bukti
pendukung yang diminta atas koreksi tersebut;
bahwa Pemohon Banding wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak pada saat
diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

AR

IA

bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang
diselenggarakan secara program aplikasi on-line dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP, sehingga Terbanding tidak dapat
menerima alasan kenapa Pemohon Banding tidak dapat memenuhi bukti pendukung yang
diminta;

KR

ET

bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat
(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;

SE

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, argumentasi Pemohon Banding tidak terbukti.
Koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Pemeliharaan TM –
Overhead sebesar Rp10.288.419.196,00 telah sesuai dengan data dan ketentuan

Menurut Pemohon Banding :

PA
JA
K

perpajakan yang berlaku dan diusulkan untuk dipertahankan;

LA
N

bahwa Biaya Pemeliharaan TM - Overhead yang Teralokasi sebesar Rp10.288.419.196,00
merupakan alokasi biaya tenaga kerja tidak langsung (biaya gaji, lembur, dan tunjangan atas
pekerjaan kebun) yang atas pembebanan sebelum dialokasi telah dilakukan pemotongan
PPh Pasal 21 sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh Pasal 21 atas akun
Pemeliharaan TM - Overhead yang Teralokasi, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh
Pasal 21 atas objek yang sama;

TP
EN
GA
DI

bahwa selama proses uji bukti, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung
berupa Ekualisasi Objek PPh Pasal 21, Simulasi Jurnal Alokasi Gaji, Laporan Laba/Rugi
Tahun 2013 beserta Rinciannya, General Ledger atas Akun “Biaya Pemeliharaan TM Overhead yang Teralokasi” Tahun 2013, Softcopy Excel Jurnal Alokasi Beban Karyawan, dan
Rincian Alokasi Beban Karyawan yang menunjukkan bahwa akun Pemeliharaan TM Overhead yang Teralokasi merupakan hasil alokasi dari akun-akun biaya terkait gaji yang
sudah dipotong PPh Pasal 21 dan telah dialokasikan seluruhnya melalui akun Alokasi Beban
Karyawan sebesar Rp98.177.904.123,00, sehingga atas akun-akun terkait gaji tersebut
apabila ditotal dengan akun Alokasi Beban Karyawan akan saling off-set;
bahwa lebih lanjut Pemohon Banding telah memberikan hasil Alokasi Beban Karyawan yang
telah dipotong PPh Pasal 21 pada akun pembebanan awalnya ke dalam akun Pemeliharaan
TM – Overhead dengan total sebesar Rp 38.188.199.487,00, dimana hasil pengalokasian
yang Pemohon Banding berikan tersebut lebih besar dibandingkan nilai sengketa atas akun
Pemeliharaan TM – Overhead;
bahwa dalam proses persidangan Terbanding telah menyetujui bahwa pembuktian atas
koreksi ini akan mengikuti pembuktian pada sengketa PPh Badan;

IA

bahwa lebih lanjut Pemohon Banding tidak mengetahui rincian koreksi Terbanding atas Biaya
Pemeliharaan TM – Overhead pada sengketa PPh Badan sebesar Rp6.535.288.742,00
tersebut;

KR

ET

AR

bahwa selama proses Uji Bukti, Pemohon Banding telah meminta rincian koreksi tersebut
kepada Terbanding, namun Terbanding juga tidak mengetahui rincian koreksi dimaksud,
sehingga Terbanding telah menyetujui bahwa pembuktian atas koreksi ini (baik pada
sengketa PPh Badan maupun PPh Pasal 21) akan mengikuti pembuktian pada sengketa
PPh Pasal 21, dimana Pemohon Banding telah membuktikan bahwa atas Biaya
Pemeliharaan TM – Overhead merupakan hasil alokasi yang pada pembebanan awalnya
telah dipotong PPh Pasal 21, sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh Pasal 21 atas
akun tersebut, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal 21 atas objek yang sama;

SE

bahwa lebih lanjut, Terbanding juga telah mengakui pembebanan awal atas Biaya
Pemeliharaan TM – Overhead sebagai objek dalam ekualisasi PPh Pasal 21. Hal ini
mengindikasikan bahwa Terbanding telah menyetujui atas biaya tersebut benar merupakan
pembayaran kepada Tenaga Kerja Pemohon Banding, sehingga Terbanding tidak
membutuhkan pembuktian atas dokumen sumber lagi;
bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan dan dokumen pendukung yang

PA
JA
K

disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat uji bukti, maka koreksi
atas Pemeliharaan TM - Overhead sebesar Rp10.288.419.196,00 seharusnya dibatalkan;

Menurut Majelis :

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil bahwa Pemohon Banding tidak dapat
memberikan, memperlihatkan dan menunjukkan Buku besar/bukti pendukung Iainnya terkait
pencatatan atas Pemeliharaan TM - Overhead sebesar Rp10.288.419.196 tersebut;

LA
N

bahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan terhadap koreksi yang dilakukan
oleh Terbanding;

TP
EN
GA
DI

bahwa menurut Pemohon Banding, Biaya Pemeliharaan TM – Overhead sebesar
Rp10.288.419.196,00 merupakan alokasi biaya tenaga kerja di akun nomor 52-21-001
sampai dengan akun nomor 52-21-099;
bahwa seluruh biaya gaji, lembur dan tunjangan baik langsung maupun tidak langsung atas
pekerjaan kebun awalnya dicatat pada akun nomor 52-21-001 sampai dengan akun nomor
52-21-099;
bahwa atas seluruh biaya gaji, lembur, dan tunjangan yang telah diakui tersebut diatas,
telah dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21 sehingga apabila akun Pemeliharaan TM –
Overhead dikenakan PPh Pasal 21, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal 21
atas objek yang sama;
bahwa atas seluruh biaya gaji langsung maupun tidak langsung yang telah diakui tersebut
diatas, dilakukan pengalokasian biaya ke masing-masing pekerjaan yaitu Pemeliharaan TM
– Overhead nomor akun 52-11-004;

IA

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka menurut Pemohon Banding, koreksi
Objek PPh Pasal 21 atas Pemeliharaan TM – Overhead sebesar Rp10.288.419.196,00
seharusnya dibatalkan;

AR

bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa
sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;

ET

bahwa oleh karenanya Majelis memerintahkan ke dua belah pihak yang bersengketa untuk
melakukan Uji Kebenaran Materi;

SE

KR

bahwa dalam pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Pemohon Banding menyampaikan bukti
dokumen sebagai berikut:
- Ekualisasi Objek PPh Pasal 21
- Simulasi Jurnal Alokasi Gaji
- Laporan Laba/Rugi Tahun 2013 Audited
- Rincian Laporan Laba/Rugi Tahun 2013
- General Ledger atas Akun “Biaya Pemeliharaan TM - Overhead yang Teralokasi” Tahun
2013 sebesar Rp 54.247.764.810,- Softcopy Excel Jurnal Alokasi Beban Karyawan
- Rincian Alokasi Beban Karyawan senilai Rp 98.177.904.123,-

PA
JA
K

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Terbanding menyampaikan halhal sebagai berikut:
bahwa atas softcopy satu file Rekon GL RL & GL NR_Final_after_audit (20151230)
FINAL.xls yang berisi sheet Trial Balance AGU 2013 dan sheet General Ledger AGU 2013
yang diserahkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Terbanding melakukan
penyisiran Obyek PPh Pasal 21 hanya di dalam pos-pos Laba/Rugi, terlihat dari nomor kode
akun pos yang dikoreksi hanya berasal dari kode 5 (HPP) dan 6 (Biaya Usaha);

LA
N

bahwa besarnya Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Pemeliharaan TM - Overhead
Nomor Akun 52-11-004 adalah Rp10.288.419.196;

bahwa Terbanding berpendapat argumentasi Pemohon Banding bahwa telah terjadi dua kali
pemotongan PPh Pasal 21 adalah tidak benar;

TP
EN
GA
DI

bahwa bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa daftar alokasi
biaya gaji/ objek yang sudah dikenakan PPh Pasal 21 kepada akun-akun yang dikoreksi
oleh Terbanding sebagai objek PPh Pasal 21 belum dapat menjelaskan alokasi tersebut
dengan penjelasan sebagai berikut:
4) Angka yang dialokasikan belum sesuai dengan koreksi Terbanding;
5) Terdapat alokasi ke akun aset/ aktiva, piutang, hutang, amortisasi tanah, dsb yang
seharusnya tidak dapat alokasi tersebut karena tidak ada unsur gaji didalamnya;
6) Apabila double pencatatan/ alokasi, maka akun yang dialokasikan seharusnya menjadi 0
(nol). Namun, faktanya akun tersebut masih ada saldonya;
bahwa berdasarkan persidangan banding hari Kamis tanggal 8 dan 15 November 2018
Majelis Hakim VIB meminta pengujian atas koreksi objek PPh Pasal 21 yang terkait dengan
koreksi Biaya Pemeliharaan TM - Overhead agar dilakukan sampai dengan dokumen
sumbernya.

AR

IA

bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding dokumen sumber terkait
koreksi antara lain dengan meminta Daftar Pegawai, Kontrak Kerja Pegawai, KTP Pegawai
(validitas penerima penghasilan) dan Kartu Keluarga (validitas status PTKP) dan bukti
pembayaran gaji, lembur, dan tunjangan;

ET

bahwa selama proses uji kebenaran materi sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim
VIB pada proses persidangan banding, Pemohon Banding tidak juga memberikan bukti
pendukung yang diminta atas koreksi tersebut;

SE

KR

bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat
(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Uji

Kebenaran

PA
JA
K

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding menyatakan bahwa argumentasi
Pemohon Banding tidak terbukti. Koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 21 yang berasal
dari Pemeliharaan TM – Overhead sebesar Rp 10.288.419.196,00 telah sesuai dengan
data dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan diusulkan untuk dipertahankan;
Materi

Pemohon

Banding

LA
N

bahwa Biaya Pemeliharaan TM - Overhead yang Teralokasi sebesar Rp 10.288.419.196,00
merupakan alokasi biaya tenaga kerja tidak langsung (biaya gaji, lembur, dan tunjangan
atas pekerjaan kebun) yang atas pembebanan sebelum dialokasi telah dilakukan
pemotongan PPh Pasal 21 sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh Pasal 21 atas
akun Pemeliharaan TM - Overhead yang Teralokasi, maka akan terjadi dua kali pengenaan
PPh Pasal 21 atas objek yang sama;

TP
EN
GA
DI

bahwa selama proses uji bukti, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung
berupa Ekualisasi Objek PPh Pasal 21, Simulasi Jurnal Alokasi Gaji, Laporan Laba/Rugi
Tahun 2013 beserta Rinciannya, General Ledger atas Akun “Biaya Pemeliharaan TM Overhead yang Teralokasi” Tahun 2013, Softcopy Excel Jurnal Alokasi Beban Karyawan,
dan Rincian Alokasi Beban Karyawan yang menunjukkan bahwa akun Pemeliharaan TM Overhead yang Teralokasi merupakan hasil alokasi dari akun-akun biaya terkait gaji yang
sudah dipotong PPh Pasal 21 dan telah dialokasikan seluruhnya melalui akun Alokasi
Beban Karyawan sebesar Rp98.177.904.123,00 sehingga atas akun-akun terkait gaji
tersebut apabila ditotal dengan akun Alokasi Beban Karyawan akan saling off-set;
bahwa lebih lanjut Pemohon Banding telah memberikan hasil Alokasi Beban Karyawan
yang telah dipotong PPh Pasal 21 pada akun pembebanan awalnya ke dalam akun
Pemeliharaan TM – Overhead dengan total sebesar Rp38.188.199.487,00 dimana hasil
pengalokasian yang Pemohon Banding berikan tersebut lebih besar dibandingkan nilai
sengketa atas akun Pemeliharaan TM – Overhead.

IA

bahwa dalam proses persidangan Terbanding telah menyetujui bahwa pembuktian atas
koreksi ini akan mengikuti pembuktian pada sengketa PPh Badan;

AR

bahwa lebih lanjut Pemohon Banding tidak mengetahui rincian koreksi Terbanding atas
Biaya Pemeliharaan TM – Overhead pada sengketa PPh Badan sebesar
Rp6.535.288.742,00 tersebut;

SE

KR

ET

bahwa selama proses Uji Bukti, Pemohon Banding telah meminta rincian koreksi tersebut
kepada Terbanding, namun Terbanding juga tidak mengetahui rincian koreksi dimaksud,
sehingga Terbanding telah menyetujui bahwa pembuktian atas koreksi ini (baik pada
sengketa PPh Badan maupun PPh Pasal 21) akan mengikuti pembuktian pada sengketa
PPh Pasal 21, dimana kami telah membuktikan bahwa atas Biaya Pemeliharaan TM –
Overhead merupakan hasil alokasi yang pada pembebanan awalnya telah dipotong PPh
Pasal 21, sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh Pasal 21 atas akun tersebut,
maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal 21 atas objek yang sama;
bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Terbanding juga telah mengakui
pembebanan awal atas Biaya Pemeliharaan TM – Overhead sebagai objek dalam
ekualisasi PPh Pasal 21, yang mengindikasikan bahwa Terbanding telah menyetujui atas
biaya tersebut benar merupakan pembayaran kepada Tenaga Kerja Pemohon Banding,
sehingga Terbanding tidak membutuhkan pembuktian atas dokumen sumber lagi;

PA
JA
K

bahwa berdasarkan penjelasan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon
Banding kepada Terbanding pada saat uji bukti, Pemohon Banding mendalilkan bahwa
koreksi atas Pemeliharaan TM - Overhead sebesar Rp10.288.419.196,00 seharusnya
dibatalkan.

bahwa berdasarkan fakta data serta keterangan para pihak yang disampaikan dalam
persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi, Majelis berpendapat sebagai berikut:

LA
N

bahwa terbukti bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil bahwa Pemohon
Banding tidak dapat memberikan, memperlihatkan dan menunjukkan Buku besar/bukti
pendukung Iainnya terkait pencatatan atas Pemeliharaan TM - Overhead sebesar
Rp10.288.419.196,00;

TP
EN
GA
DI

bahwa dalam pelaksanaan Uji Kebenaran Materi, Terbanding telah meminta kepada
Pemohon Banding dokumen sumber terkait koreksi antara lain dengan meminta Daftar
Pegawai, Kontrak Kerja Pegawai, KTP Pegawai (validitas penerima penghasilan) dan Kartu
Keluarga (validitas status PTKP) dan bukti pembayaran gaji, lembur, dan tunjangan;
bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) 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 (UU KUP) mengatur: “Untuk
keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib
Pajak yang diperiksa.”;
bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP alinea ke tiga menyatakan: “Pendapat dan
simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

IA

bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU KUP jelas menyatakan bahwa
dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan koreksi, pendapat dan simpulan
petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

ET

AR

bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur: “Hakim menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

SE

KR

bahwa penjelasan Pasal 76 UU PP menyatakan: “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka
menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang
perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang
terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para
pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam
Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum
diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu
fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan
kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”;

PA
JA
K

bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas sengketa, Hakim Pengadilan Pajak harus
melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam
persidangan;

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan Uji
Kebenaran Materi, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menyampaikan dalil
bantahan serta dapat memberikan bukti dokumen yang mendukung dalil bantahannya;

LA
N

bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Banding dapat mendalilkan serta
menyampaikan bukti dokumen pendukung berupa Ekualisasi Objek PPh Pasal 21, Simulasi
Jurnal Alokasi Gaji, Laporan Laba/Rugi Tahun 2013 beserta Rinciannya, General Ledger
atas Akun “Biaya Pemeliharaan TM - Overhead yang Teralokasi” Tahun 2013, Softcopy Excel
Jurnal Alokasi Beban Karyawan, dan Rincian Alokasi Beban Karyawan yang menunjukkan
bahwa akun Pemeliharaan TM - Overhead yang Teralokasi merupakan hasil alokasi dari
akun-akun biaya terkait gaji yang sudah dipotong PPh Pasal 21 dan telah dialokasikan
seluruhnya melalui akun Alokasi Beban Karyawan sebesar Rp98.177.904.123,00;
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bahwa Majelis dapat menerima dan meyakini dalil serta pembuktian yang disampaikan oleh
Pemohon Banding dalam persidangan;
bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas
Pemeliharaan TM - Overhead sebesar Rp10.288.419.196 adalah tidak sesuai dengan
ketentuan dan harus dibatalkan dan Majelis memutuskan untuk mengabulkan banding
Pemohon Banding.

4. Koreksi Biaya Laboratorium sebesar Rp 1.519.220,00
Menurut Terbanding :

IA

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan pada buku besar dan
menjelaskan serta merinci komponen Biaya laboratorium sebesar Rp1.519.220,00 yang
merupakan biaya pemakaian bahan/ material selama proses laboratorium;

AR

bahwa Pemohon Banding wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak pada saat
diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

KR

ET

bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang
diselenggarakan secara program aplikasi on-line dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP, sehingga Terbanding tidak dapat
menerima alasan kenapa Pemohon Banding tidak dapat memenuhi bukti pendukung yang
diminta;

SE

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, argumentasi Pemohon Banding tidak terbukti.
Koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Biaya Laboratorium sebesar
Rp1.519.220,00 telah sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan
diusulkan untuk dipertahankan;

PA
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Menurut Pemohon Banding

bahwa Biaya Laboratorium sebesar Rp1.519.220,00 merupakan biaya terkait pemakaian
bahan / material selama proses laboratorium dilakukan, sehingga bukan merupakan objek
PPh Pasal 21;
bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka koreksi atas Biaya
Laboratorium sebesar Rp 1.519.220,- seharusnya dibatalkan;

LA
N

Menurut Majelis :

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil bahwa Pemohon Banding tidak dapat
memberikan, memperlihatkan dan menunjukkan Buku besar/bukti pendukung Iainnya terkait
pencatatan atas Biaya Laboratorium sebesar Rp1.519.220,00 tersebut;

TP
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bahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan terhadap koreksi yang dilakukan
oleh Terbanding;
bahwa menurut Pemohon Banding, Biaya Laboratorium sebesar Rp1.519.220,00
merupakan biaya pemakaian bahan/material selama proses laboratorium dilakukan;
bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka menurut Pemohon Banding, koreksi
Objek PPh Pasal 21 atas Biaya Laboratorium sebesar Rp1.519.220,00 seharusnya
dibatalkan;
bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa
sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;
bahwa oleh karenanya Majelis memerintahkan ke dua belah pihak yang bersengketa untuk
melakukan Uji Kebenaran Materi;

IA

bahwa dalam pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Pemohon Banding tidak menyampaikan
bukti dokumen pendukung;

AR

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Terbanding menyampaikan halhal sebagai berikut:

ET

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan pada buku besar dan
menjelaskan serta merinci komponen Biaya laboratorium sebesar Rp1.519.220,00 yang
merupakan biaya pemakaian bahan/material selama proses laboratorium;

KR

bahwa Pemohon Banding wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang
pajak pada saat diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

SE

bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk
yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP, sehingga Terbanding tidak
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dapat menerima alasan kenapa Pemohon Banding tidak dapat memenuhi bukti pendukung
yang diminta;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, argumentasi Pemohon Banding tidak terbukti.
Koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Biaya Laboratorium sebesar
Rp1.519.220,00 telah sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan
diusulkan untuk dipertahankan;
bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Uji

Kebenaran

Materi

Pemohon

Banding

LA
N

bahwa Biaya Laboratorium sebesar Rp1.519.220,00 merupakan biaya terkait pemakaian
bahan/material selama proses laboratorium dilakukan, sehingga bukan merupakan objek
PPh Pasal 21;

TP
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bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mendalilkan bahwa
koreksi atas Biaya Laboratorium sebesar Rp1.519.220,00 seharusnya dibatalkan;
bahwa berdasarkan fakta data serta keterangan para pihak yang disampaikan dalam
persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi, Majelis berpendapat sebagai berikut:
bahwa terbukti bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan, memperlihatkan dan
menunjukkan Buku besar/bukti pendukung Iainnya terkait pencatatan atas Biaya
Laboratorium sebesar Rp1.519.22,00 tersebut;
bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) 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 (UU KUP) mengatur: “Untuk
keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib
Pajak yang diperiksa.”;

AR

IA

bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP alinea ke tiga menyatakan: “Pendapat dan
simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

ET

bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU KUP jelas menyatakan bahwa
dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan koreksi, pendapat dan simpulan
petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

KR

bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur: “Hakim menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

SE

bahwa penjelasan Pasal 76 UU PP menyatakan: “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka
menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang
perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang
terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para
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pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam
Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum
diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu
fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan
kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”;

bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas sengketa, Hakim Pengadilan Pajak harus
melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam
persidangan;

LA
N

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan Uji
Kebenaran Materi, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat
menyampaikan dalil bantahan serta tidak dapat memberikan bukti dokumen yang
mendukung dalil bantahannya;

TP
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bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan a quo, Majelis tidak dapat menerima dan
tidak dapat meyakini dalil serta pembuktian yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam
persidangan;
bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas
Biaya Laboratorium sebesar Rp1.519.220 adalah telah sesuai dengan ketentuan dan tetap
dipertahankan dan Majelis memutuskan untuk menolak banding Pemohon Banding;

5. Koreksi Biaya Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp 565.535.200,00
Menurut Terbanding :

IA

bahwa berdasarkan Pasal 21 UU PPh jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c PER-31/PJ/2012, iuran
tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari
tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21;

ET

AR

bahwa iuran jaminan hari tua tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan karena
pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat penerimaan uang tunjangan hari tua/
tabungan hari tua sehingga Terbanding harus memastikan bahwa iuran Tunjangan Js (JHT)
tersebut dibayarkan atas nama karyawan Pemohon Banding yang dibuktikan dengan bukti
pembayaran iuran Tunjangan Js (JHT) ke BPJS Ketenagakerjaan (d/h. PT Js), Kontrak
Kerja, Kartu Pegawai, KTP dan Kartu Keluarga atas nama pegawai, dan Bukti Pemotongan
PPh Pasal 21 (1721-A1);

KR

bahwa Terbanding mengenakan koreksi Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Tunjangan
Js (JHT) Nomor Akun 62-11-007 sebesar Rp565.535.200,00 karena pada saat proses
pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung atas
pencatatan pada General Ledger Nomor Akun 62-11-007;

SE

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan jumlah dan
identitas karyawan tetap penerima penghasilan yang menerima manfaat tunjangan Js (JHT)
selama tahun 2013 kepada Terbanding sebagaimana telah diminta melalui surat Kepala
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor S-520/WPJ.29/2017 tanggal 02 Februari
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2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi, serta surat
Nomor S-916/ WPJ.29/2017 tanggal 03 Maret 2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku,
Catatan, Data, dan Informasi Kedua. Pemohon Banding hanya berpendapat bahwa
Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan perusahaan ke PT Js bukan objek PPh Pasal 21 tanpa
disertai dengan bukti pembayaran ke Js serta rincian karyawan tetap penerima manfaat Js
(JHT) tahun 2013. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Tunjangan Js
(JHT) sebesar Rp565.535.200,00;
bahwa berdasarkan General Ledger Tahun 2013 Nomor Akun 62-11-007 Tunjangan Js (JHT)
diketahui saldo per 31 Desember 2013 adalah Rp565.535.200,00;

LA
N

bahwa berdasarkan Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 01-2013 s.d. 12-2013 Pemohon
Banding (Div. Pabrik) dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangkaraya jumlah iuran
Tunjangan Js (JHT) adalah Rp413.737.525,00;

TP
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bahwa berdasarkan softcopy sebagai bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding
Untuk Div. Pabrik Periode 07-2013 s.d. 12-2013, Daftar Upah Tenaga Kerja Pemohon
Banding dari BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan tidak ada iuran JHT dari Pemberi
Kerja;
bahwa Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 01-2013 s.d. 12-2013 Pemohon Banding (Div.
Pabrik) dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangkaraya tidak pernah disampaikan
pada saat proses pemeriksaan dan keberatan;

IA

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data tersebut pada saat diminta pada proses
keberatan melalui surat Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor S520/WPJ.29/2017 tanggal 02 Februari 2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan,
Data, dan Informasi, serta surat Nomor S-916/WPJ.29/2017 tanggal 03 Maret 2017 perihal
Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi Kedua. Pemohon Banding
hanya berpendapat bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan perusahaan ke PT Js bukan
objek PPh Pasal 21 tanpa disertai dengan bukti pembayaran ke Js serta rincian karyawan
tetap penerima manfaat Js (JHT) tahun 2013;

AR

bahwa Pemohon Banding wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak pada saat
diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

KR

ET

bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang
diselenggarakan secara program aplikasi on-line dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP, sehingga Terbanding tidak dapat
menerima alasan kenapa Pemohon Banding tidak dapat memenuhi bukti pendukung yang
diminta;

SE

bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat

PA
JA
K

(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;

Menurut Pemohon Banding :

LA
N

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, argumentasi Pemohon Banding tidak sesuai
dengan bukti pendukung yang disampaikan. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan data
dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengusulkan agar koreksi Obyek PPh Pasal 21
yang berasal dari Tunjangan Js (JHT) sebesar sebesar Rp565.535.200,00 tetap
dipertahankan;

TP
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bahwa Tunjangan JHT dengan nomor akun 62-11-007 adalah biaya sehubungan dengan
pembayaran Tunjangan JHT yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja di Divisi
Pabrik;
bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Terbanding No. PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan
Orang Pribadi ("PER-31/PJ/2012") mengatur bahwa iuran JHT yang dibayar oleh pemberi
kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21;
bahwa Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur bahwa besarnya iuran JHT yang
ditanggung oleh Pengusaha adalah sebesar 3,7% dan yang ditanggung oleh Tenaga kerja
adalah sebesar 2%;

AR

IA

bahwa selama proses Uji Bukti, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung
berupa Kartu Iuran dan Daftar Upah Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, serta PER31/PJ/2012 yang menunjukkan bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan oleh Pemohon
Banding kepada BPJS Ketenagakerjaan benar merupakan JHT porsi pemberi kerja sebesar
3,7%, sehingga iuran JHT yang dibayar oleh Pemohon Banding tersebut telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

KR

ET

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, peraturan yang berlaku,
dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding
pada saat Uji Bukti, maka koreksi atas Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp565.535.200,00
seharusnya dibatalkan;

Menurut Majelis :

SE

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil bahwa Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan dan memperlihatkan jumlah dan identitas karyawan tetap penerima
penghasilan yang menerima manfaat tunjangan Js (JHT) selama tahun 2013 kepada
Terbanding;
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bahwa Pemohon Banding hanya berpendapat bahwa Tunjangan Js (JHT) sebesar
Rp565.535.200 yang dibayarkan perusahaan ke PT. Js bukan objek PPh Pasal 21 tanpa
disertai dengan bukti pembayaran ke Js serta rincian karyawan tetap penerima manfaat Js
(JHT) tahun 2013;
bahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan terhadap koreksi yang dilakukan
oleh Terbanding;

LA
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bahwa menurut Pemohon Banding, Tunjangan Js (JHT) dengan nomor akun 62-11-007 ini
adalah biaya sehubungan dengan pembayaran tunjangan JHT yang dibayar oleh
perusahaan;

TP
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bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c PER 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang
Pribadi mengatur bahwa:
“(1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua
kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan
sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;”
bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, Tunjangan Js (JHT) yang dibayar oleh
perusahaan tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21,
sehingga menurut Pemohon Banding, koreksi atas Tunjangan Js (JHT) sebesar
Rp565.535.200,00 sebagai objek PPh Pasal 21 seharusnya dibatalkan;
bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa
sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;

IA

bahwa oleh karenanya Majelis memerintahkan ke dua belah pihak yang bersengketa untuk
melakukan Uji Kebenaran Materi;

ET

AR

bahwa dalam pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Pemohon Banding menyampaikan bukti
dokumen sebagai berikut:
- Kartu Iuran Pemohon Banding dari BPJS Ketenagakerjaan
- Daftar Upah Tenaga Pemohon Banding dari BPJS Ketenagakerjaan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 31/PJ/2012
bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Terbanding menyampaikan halhal sebagai berikut:

SE

KR

bahwa berdasarkan Pasal 21 UU PPh jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c PER-31/PJ/2012, iuran
tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari
tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21;
bahwa iuran jaminan hari tua tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan karena
pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat penerimaan uang tunjangan hari tua/
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tabungan hari tua sehingga Terbanding harus memastikan bahwa iuran Tunjangan Js (JHT)
tersebut dibayarkan atas nama karyawan Pemohon Banding yang dibuktikan dengan bukti
pembayaran iuran Tunjangan Js (JHT) ke BPJS Ketenagakerjaan (d/h. PT Js), Kontrak
Kerja, Kartu Pegawai, KTP dan Kartu Keluarga atas nama pegawai, dan Bukti Pemotongan
PPh Pasal 21 (1721-A1);
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bahwa Terbanding mengenakan koreksi Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Tunjangan
Js (JHT) Nomor Akun 62-11-007 sebesar Rp565.535.200,00 karena pada saat proses
pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung atas
pencatatan pada General Ledger Nomor Akun 62-11-007;
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan jumlah dan
identitas karyawan tetap penerima penghasilan yang menerima manfaat tunjangan Js (JHT)
selama tahun 2013 kepada Terbanding sebagaimana telah diminta melalui surat Kepala
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor S-520/WPJ.29/2017 tanggal 02
Februari 2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi, serta
surat Nomor S-916/ WPJ.29/2017 tanggal 03 Maret 2017
perihal Permintaan
Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi Kedua. Pemohon Banding hanya
berpendapat bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan perusahaan ke PT Js bukan
objek PPh Pasal 21 tanpa disertai dengan bukti pembayaran ke Js serta rinciankaryawan
tetap penerima manfaat Js (JHT) tahun 2013. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan
koreksi atas Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp565.535.200,00;

bahwa berdasarkan General Ledger Tahun 2013 Nomor Akun 62-11-007 Tunjangan Js
(JHT) diketahui saldo per 31 Desember 2013 adalah Rp565.535.200,00;
bahwa berdasarkan Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 01-2013 s.d. 12-2013 Pemohon
Banding (Div. Pabrik) dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangkaraya jumlah
iuran Tunjangan Js (JHT) adalah Rp413.737.525,00;

IA

bahwa berdasarkan softcopy sebagai bukti pendukung yang disampaikan Pemohon
Banding Untuk Div. Pabrik Periode 07-2013 s.d. 12-2013, Daftar Upah Tenaga Kerja
Pemohon Banding dari BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan tidak ada iuran JHT dari
Pemberi Kerja;

AR

bahwa Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 01-2013 s.d. 12-2013 Pemohon Banding (Div.
Pabrik) dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangkaraya tidak pernah disampaikan
pada saat proses pemeriksaan dan keberatan;

KR

ET

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data tersebut pada saat diminta pada proses
keberatan melalui surat Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor S520/WPJ.29/2017 tanggal 02 Februari 2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku,
Catatan, Data, dan Informasi, serta surat Nomor S-916/WPJ.29/2017 tanggal 03 Maret
2017 perihal Permintaan Peminjaman, Buku, Catatan, Data, dan Informasi Kedua.
Pemohon Banding hanya berpendapat bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan
perusahaan ke PT Js bukan objek PPh Pasal 21 tanpa disertai dengan bukti pembayaran
ke Js serta rincian karyawan tetap penerima manfaat Js (JHT) tahun 2013;

SE

bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
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setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat
(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Uji

LA
N

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding menyatakan bahwa argumentasi
Pemohon Banding tidak sesuai dengan bukti pendukung yang disampaikan. Koreksi
Terbanding telah sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan
mengusulkan agar koreksi Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Tunjangan Js (JHT)
sebesar sebesar Rp565.535.200,00 tetap dipertahankan;
Kebenaran

Materi

Pemohon

Banding

TP
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GA
DI

bahwa Tunjangan JHT dengan nomor akun 62-11-007 adalah biaya sehubungan dengan
pembayaran Tunjangan JHT yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja di divisi
pabrik;
bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2012
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi ("PER-31/PJ/2012") mengatur bahwa iuran
JHT yang dibayar oleh pemberi kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21;

IA

bahwa selama proses uji bukti, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung
berupa Kartu Iuran dan Daftar Upah Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, serta PER31/PJ/2012 yang menunjukkan bahwa Tunjangan Js (JHT) yang dibayarkan oleh Pemohon
Banding kepada BPJS Ketenagakerjaan benar merupakan JHT porsi pemberi kerja,
sehingga berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Tunjangan JHT tersebut bukan
merupakan objek PPh Pasal 21;

AR

bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku dan dokumen pendukung yang disampaikan
oleh Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat uji bukti, Pemohon Banding
mendalilkan bahwa koreksi atas Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp 565.535.200,00
seharusnya dibatalkan.

ET

bahwa berdasarkan fakta data serta keterangan para pihak yang disampaikan dalam
persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi, Majelis berpendapat sebagai berikut :

KR

bahwa terbukti bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil bahwa Pemohon
Banding tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan jumlah dan identitas karyawan tetap
penerima penghasilan yang menerima manfaat tunjangan Js (JHT) selama tahun 2013
kepada Terbanding;

SE

bahwa terbukti bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan pendapat bahwa
Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp565.535.200,00 yang dibayarkan perusahaan ke PT. Js
bukan objek PPh Pasal 21 tanpa disertai dengan bukti pembayaran ke Js serta rincian
karyawan tetap penerima manfaat Js (JHT) tahun 2013;
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bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) 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 (UU KUP) mengatur: “Untuk
keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib
Pajak yang diperiksa.”;
bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP alinea ke tiga menyatakan: “Pendapat dan
simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

LA
N

bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU KUP jelas menyatakan bahwa
dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan koreksi, pendapat dan simpulan
petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

TP
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bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur: “Hakim menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”
bahwa penjelasan Pasal 76 UU PP menyatakan: “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka
menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang
perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang
terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para
pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam
Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum
diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu
fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan
kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”;

AR

IA

bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas sengketa, Hakim Pengadilan Pajak harus
melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam
persidangan;

ET

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan Uji
Kebenaran Materi, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menyampaikan dalil
bantahan serta dapat memberikan bukti dokumen yang mendukung dalil bantahannya;

KR

bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Banding dapat mendalilkan serta
menyampaikan bukti dokumen pendukung berupa Kartu Iuran dan Daftar Upah Tenaga Kerja
dari BPJS Ketenagakerjaan, serta PER-31/PJ/2012 yang menunjukkan bahwa Tunjangan Js
(JHT) yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada BPJS Ketenagakerjaan benar
merupakan JHT porsi pemberi kerja, sehingga berdasarkan peraturan perpajakan yang
berlaku, Tunjangan JHT tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21

SE

bahwa Majelis dapat menerima dan meyakini dalil serta pembuktian yang disampaikan oleh
Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas

6. Beban Pompa/Muat CPO/PKO sebesar Rp 522.587.231,00
Menurut Terbanding
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Tunjangan Js (JHT) sebesar Rp565.535.200 adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan
harus dibatalkan dan Majelis memutuskan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding.

LA
N

bahwa atas softcopy satu file Rekon GL RL & GL NR_Final_after_audit (20151230)
FINAL.xls yang berisi sheet Trial Balance AGU 2013 dan sheet General Ledger AGU 2013
yang diserahkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Terbanding melakukan
penyisiran Obyek PPh Pasal 21 hanya di dalam pos-pos Laba/Rugi, terlihat dari nomor kode
akun pos yang dikoreksi hanya berasal dari kode 5 (HPP) dan 6 (Biaya Usaha);

TP
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bahwa besarnya Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Beban Pompa/ Muat CPO/ PK
Nomor Akun 61-12-001 adalah Rp522.587.231,00;
bahwa Terbanding berpendapat argumentasi Pemohon Banding pada Surat Banding bahwa
telah terjadi dua kali pemotongan PPh Pasal 21 adalah tidak benar;
bahwa bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa daftar alokasi
biaya gaji/ objek yang sudah dikenakan PPh Pasal 21 kepada akun-akun yang dikoreksi oleh
Terbanding sebagai objek PPh Pasal 21 belum dapat menjelaskan alokasi tersebut dengan
penjelasan sebagai berikut:
1) Angka yang dialokasikan belum sesuai dengan koreksi Terbanding;
2) Terdapat alokasi ke akun aset/ aktiva, piutang, hutang, amortisasi tanah, dsb yang
seharusnya tidak dapat alokasi tersebut karena tidak ada unsur gaji didalamnya;
3) Apabila double pencatatan/ alokasi, maka akun yang dialokasikan seharusnya menjadi 0
(nol). Namun, faktanya akun tersebut masih ada saldonya;

AR

IA

bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding dokumen sumber terkait koreksi
antara lain dengan meminta Daftar Pegawai, Kontrak Kerja Pegawai, KTP Pegawai (validitas
penerima penghasilan) dan Kartu Keluarga (validitas status PTKP) dan bukti pembayaran
gaji, lembur, dan tunjangan;

ET

bahwa selama proses uji kebenaran materi sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim
VIB pada proses persidangan banding, Pemohon Banding tidak juga memberikan bukti
pendukung yang diminta atas koreksi tersebut;

KR

bahwa Pemohon Banding wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak pada saat
diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

SE

bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang
diselenggarakan secara program aplikasi on-line dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP, sehingga Terbanding tidak dapat
menerima alasan kenapa Pemohon Banding tidak dapat memenuhi bukti pendukung yang
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diminta;

LA
N

bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat
(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;

TP
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bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, argumentasi Pemohon Banding tidak terbukti.
Koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 21 yang berasal dari Beban Pompa/ Muat CPO/
PK Nomor Akun 61-12-001 sebesar Rp522.587.231,00 telah sesuai dengan data dan
ketentuan perpajakan yang berlaku dan diusulkan untuk dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding menjawab, Pemohon Banding tidak bisa menyampaikan bukti
pendukung atas koreksi Beban Pompa/ Muat CPO / PK sebesar Rp522.587.231,00;
bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat nomor TKH-182396 tanggal 21 November
2018 tentang Tanggapan Akhir (Closing Statement) Sehubungan dengan Permohonan
Banding atas Keputusan Terbanding No. KEP-00056/KEB/WPJ.29/2017 Tanggal 26 Mei
2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”)
PPh Pasal 21 No. 00001/201/13/714/16 Tanggal 15 Juni 2016 untuk Masa Pajak Januari s.d
Desember 2013;

IA

bahwa Beban Pompa / Muat CPO / PKO sebesar Rp522.587.231,00 merupakan alokasi
biaya tenaga kerja berupa gaji, lembur, dan tunjangan;

AR

bahwa atas biaya gaji, lembur, dan tunjangan tersebut telah dilakukan pemotongan PPh
Pasal 21 oleh Pemohon Banding, sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh Pasal 21
atas akun Beban Pompa / Muat CPO / PKO, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh
Pasal 21 atas objek yang sama;

ET

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka koreksi atas Beban Pompa / Muat
CPO / PKO sebesar Rp522.587.231,00 seharusnya dibatalkan;

KR

Menurut Majelis :

SE

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil bahwa Pemohon Banding tidak dapat
menunjukkan bukti pencatatan, pelaporan dan pembayaran sehubungan dengan
penggunaan Beban Pompa/ Muat CPO/PKO kepada Terbanding, sehingga Terbanding
tetap mempertahankan koreksi atas Beban Pompa/ Muat CPO/ PKO sebesar
Rp522.587.231,00;
bahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan terhadap koreksi yang dilakukan
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oleh Terbanding;

bahwa menurut Pemohon Banding, Beban Pompa/Muat CPO/PKO sebesar
Rp522.587.231,00 merupakan alokasi biaya tenaga kerja berupa gaji, lembur, dan
tunjangan;
bahwa atas seluruh biaya gaji, lembur, dan tunjangan yang telah diakui tersebut diatas,
telah dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21 sehingga apabila akun Beban Pompa/Muat
CPO/PKO dikenakan PPh Pasal 21, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh
Pasal 21 atas objek yang sama;

LA
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bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka menurut Pemohon Banding, koreksi
atas Beban Pompa/Muat CPO/PKO sebagai objek PPh Pasal 21 sebesar
Rp522.587.231,00 seharusnya dibatalkan;

TP
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bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa
sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;
bahwa oleh karenanya Majelis memerintahkan ke dua belah pihak yang bersengketa untuk
melakukan Uji Kebenaran Materi;
bahwa dalam pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Pemohon Banding tidak menyampaikan
bukti dokumen pendukung;
bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kebenaran Materi Terbanding menyampaikan halhal sebagai berikut:

IA

bahwa atas softcopy satu file Rekon GL RL & GL NR_Final_after_audit (20151230)
FINAL.xls yang berisi sheet Trial Balance AGU 2013 dan sheet General Ledger AGU 2013
yang diserahkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Terbanding melakukan
penyisiran Obyek PPh Pasal 21 hanya di dalam pos-pos Laba/Rugi, terlihat dari nomor kode
akun pos yang dikoreksi hanya berasal dari kode 5 (HPP) dan 6 (Biaya Usaha);

AR

bahwa besarnya Obyek PPh Pasal 21 yang berasal dari Beban Pompa/ Muat CPO/ PK
Nomor Akun 61-12-001 adalah Rp522.587.231,00;
bahwa Terbanding berpendapat argumentasi Pemohon Banding pada surat banding bahwa
telah terjadi dua kali pemotongan PPh Pasal 21 adalah tidak benar;

SE

KR

ET

bahwa bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa daftar alokasi
biaya gaji/objek yang sudah dikenakan PPh Pasal 21 kepada akun-akun yang dikoreksi oleh
Terbanding sebagai objek PPh Pasal 21 belum dapat menjelaskan alokasi tersebut dengan
penjelasan sebagai berikut:
4) Angka yang dialokasikan belum sesuai dengan koreksi Terbanding;
5) Terdapat alokasi ke akun aset/ aktiva, piutang, hutang, amortisasi tanah, dsb yang
seharusnya tidak dapat alokasi tersebut karena tidak ada unsur gaji didalamnya;
6) Apabila double pencatatan/ alokasi, maka akun yang dialokasikan seharusnya menjadi 0
(nol). Namun, faktanya akun tersebut masih ada saldonya;
bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding dokumen sumber terkait
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koreksi antara lain dengan meminta Daftar Pegawai, Kontrak Kerja Pegawai, KTP Pegawai
(validitas penerima penghasilan) dan Kartu Keluarga (validitas status PTKP) dan bukti
pembayaran gaji, lembur, dan tunjangan;

bahwa selama proses uji kebenaran materi sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim
VIB pada proses persidangan banding, Pemohon Banding tidak juga memberikan bukti
pendukung yang diminta atas koreksi tersebut;

LA
N

bahwa Pemohon Banding wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang
pajak pada saat diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

TP
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bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk
yang diselenggarakansecara program aplikasi on-line dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP, sehingga Terbanding tidak
dapat menerima alasan kenapa Pemohon Banding tidak dapat memenuhi bukti pendukung
yang diminta;
bahwa Pemohon Banding selaku Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong,
menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan
wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (4) dan ayat
(5) PER-31/PJ/2012. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong
pada bulan yang bersangkutan nihil;

IA

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding menyatakan bahwa argumentasi Pemohon
Banding tidak terbukti. Koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 21 yang berasal dari
Beban Pompa/ Muat CPO/ PK Nomor Akun 61-12-001 sebesar Rp522.587.231 telah sesuai
dengan data dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan diusulkan untuk dipertahankan;

AR

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Uji

Kebenaran

Materi

Pemohon

Banding

ET

bahwa Beban Pompa Muat CPO/PKO sebesar Rp522.587.231,00 merupakan alokasi biaya
tenaga kerja berupa gaji, lembur, dan tunjangan;

KR

bahwa atas biaya gaji, lembur, dan tunjangan tersebut telah dilakukan pemotongan PPh
Pasal 21 oleh Pemohon Banding, sehingga apabila Terbanding mengenakan PPh Pasal 21
atas akun Beban Pompa/Muat CPO/PKO, maka akan terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal
21 atas objek yang sama;

SE

berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka koreksi atas Beban Pompa/Muat CPOPKO
sebesar Rp522.587.231,00 seharusnya dibatalkan;
bahwa berdasarkan fakta data serta keterangan para pihak yang disampaikan dalam
persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi, Majelis berpendapat sebagai berikut:
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bahwa terbukti bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil bahwa Pemohon
Banding tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan, pelaporan dan pembayaran
sehubungan dengan penggunaan Beban Pompa/Muat CPO/PKO;

bahwa terbukti bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan, memperlihatkan dan
menunjukkan Buku besar/bukti pendukung Iainnya terkait pencatatan atas Beban
Pompa/Muat CPO/PKO sebesar Rp522.587.231,00 tersebut;

LA
N

bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) 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 (UU KUP) mengatur: “Untuk
keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib
Pajak yang diperiksa.”;

TP
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bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP alinea ke tiga menyatakan: “Pendapat dan
simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;
bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU KUP jelas menyatakan bahwa
dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan koreksi, pendapat dan simpulan
petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur: “Hakim menentukan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

ET

AR

IA

bahwa penjelasan Pasal 76 UU PP menyatakan: “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka
menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang
perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang
terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para
pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam
Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum
diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu
fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan
kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”;

KR

bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas sengketa, Hakim Pengadilan Pajak harus
melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam
persidangan;

SE

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan Uji
Kebenaran Materi, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat
menyampaikan dalil bantahan serta tidak dapat memberikan bukti dokumen yang
mendukung dalil bantahannya;
bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan a quo, Majelis tidak dapat menerima dan
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tidak dapat meyakini dalil serta pembuktian yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam
persidangan;
bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas
Beban Pompa/Muat CPO/PKO sebesar Rp522.587.231,00 adalah telah sesuai dengan
ketentuan dan tetap dipertahankan dan Majelis memutuskan untuk menolak banding
Pemohon Banding.

Menurut Terbanding :

LA
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7. DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebagai biaya dalam Laporan
Keuangan sebesar Rp1.319.565.836,00
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bahwa DPP PPh Pasal 21 menurut Terbanding adalah sebesar Rp160.561.700.246,00
sedangkan DPP PPh Pasal 21 yang diakui oleh Pemohon Banding adalah sebesar
Rp124.485.523.850,00;
bahwa dalam surat banding Pemohon Banding menyatakan dalam surat keberatan bahwa
nilai DPP PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp123.165.958.014,00;
bahwa dengan demikian terdapat nilai selisih sebesar Rp1.319.565.836,00
(Rp124.485.523.850,00 – Rp123.165.958.014.,00) yang sudah diakui sebagai DPP PPh
Pasal 21 tetapi kemudian diajukan sebagai nilai sengketa (pembuktian) dalam surat banding
Pemohon Banding;

menurut Pemohon Banding :

bahwa Terbanding telah keliru dalam melakukan koreksi, karena
memperhitungkan akun-akun yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

Terbanding

AR

IA

bahwa pada saat pengajuan keberatan, nilai DPP PPh pasal 21 yang disetujui Pemohon
Banding sebesar Rp124.485.523.850,00, nilai ini diambil berdasarkan dokumen data
penerima gaji tahun 2013;

ET

bahwa pada saat pengajuan banding, nilai DPP PPh pasal 21 yang disetujui Pemohon
Banding
sebesar
Rp123.165.958.014,00.
Adapun
perbedaannya
sebesar
Rp1.319.565.836,00 dikarenakan pada saat melakukan penelususran ke buku besar, jumlah
objek pph pasal 21 yang dibebankan dalam GL adalah sebesar Rp123.165.958.014,00;

KR

bahwa atas hal ini, sesuai asa keadilan seharusnya selisih sebesar Rp1.319.565.836,00
ditambahkan sebagai beban dalam menghitung PPh Badan;

SE

bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp36.076.176.396,00 tidak sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku dan seharusnya dibatalkan;

Menurut Majelis :
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bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terbukti bahwa Pemohon Banding mengakui
bahwa nilai sebesar Rp1.319.565.836,00 merupakan objek PPh Pasal 21 namun demikian
belum dilaporkan sebagai beban dalam laporan keuangan Pemohon Banding;
bahwa Majelis tetap berpendapat Pemohon Banding tetap mempunyai kewajiban untuk
melakukan pemotong/pemungutan PPh Pasal 21 atas objek a quo;
bahwa terkait permohonan Pemohon Banding agar nilai sebesar Rp1.319.565.836,00
dijadikan sebagai beban dalam penghitungan PPh Badan, Majelis berpendapat hal tersebut
dibahas dalam sengketa banding PPh Badan;

LA
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bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan perhitungan pajak yang
terutang atas DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp124.485.523.850,00 yang didalamnya termasuk
nilai DPP PPh Pasal sebesar Rp1.319.565.836,00;

Menimbang :
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bahwa berdasarkan fakta, keterangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku Majelis
berkesimpulan mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp1.319.565.836,00 dan
menolak banding Pemohon Banding;

bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang :

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

Menimbang :

AR

Menimbang :

IA

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

ET

bahwa nilai PPh terutang atas DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp124.485.523.850 adalah
sebesar Rp2.550.757.605,00;

Menimbang :

KR

bahwa dalam nilai DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp124.485.523.850,00 yang didalamnya
sudah termasuk nilai DPP sebesar Rp1.319.565.836,00;

SE

Menimbang :
bahwa nilai koreksi Terbanding yang dipertahankan oleh Majelis adalah sebesar
Rp1.843.672.287,00 sudah termasuk nilai sebesar Rp1.319.565.836,00;
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Menimbang :

dalam melakukan penghitungan pph terutang pasal 21, Majelis menggunakan tarif 6%
dengan dasar tidak terdapat data terkait jumlah dan status dari pegawai yang menerima
penghasilan;

Menimbang :

LA
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bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan
kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dengan penghitungan sebagai
berikut :
Rp 160.561.700.246,00
Rp 35.552.069.945,00
Rp 125.009.630.301,00

PPh terutang Pasal 21 menurut Pemohon Banding
PPh terutang atas DPP yang dipertahankan oleh Majelis:
- Rp1.519.220,00 x 6%
- Rp522.587.231,00 x 6%
PPh terutang Pasal 21 menurut Majelis

Rp 2.550.757.605,00
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DPP PPh Pasal 21 menurut Terbanding
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
DPP PPh Pasal 21 menurut Majelis

Mengingat :

Rp
91.153,00
Rp
31.355.234,00
Rp 2.582.203.992,00

Memutuskan :

IA

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

ET
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Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-00056/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/13/714/16
tanggal 15 Juni 2016 Masa Pajak Januari s.d Desember 2013 atas nama Pemohon Banding,
sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut :
Rp 125.009.630.301,00

PPh Pasal 21 terutang
Kredit Pajak PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 yang kurang bayar
Sanksi administrasi :Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
PPh Yang Masih harus dibayar

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

SE

KR

DPP PPh Pasal 21

2.582.203.992,00
2.300.123.520,00
282.080.472,00
135.398.626,00
417.479.098,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan

Tri Hidayat Wahyudi SH.,Ak, MBA
Wishnoe Saleh Thaib, SH.,MH.,MSc.,Ak,.CA.
Juwari Eddy Winarto, SE., MM.
Dengan dibantu oleh
Yuli Eko Nugroho, SE., MSi.
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dicukupkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Majelis VIB Pengadilan
Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
sebagai Hakim Ketua
sebagai Hakim Anggota
sebagai Hakim Anggota

sebagai Panitera Pengganti
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Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis,
tanggal 31 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan
tidak dihadiri Pemohon Banding dan tidak dihadiri Terbanding.

