: PUT- 42676 /PP/M.VIII/16/2013

Jenis Pajak

: PPN

Tahun Pajak

: 2008

Pokok Sengketa

: koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp

PA
JA
K

Putusan Nomor

343.501.559,00 yang merupakan Koreksi Jasa Manajemen

Menurut Terbanding

bahwa PPN terutang pada saat penyerahan atau pada saat jasa yang diberikan siap untuk
digunakan , mana yang lebih dahulu dan pada kasus Pemohon Banding ini, jasa yang
diberikan pada saat terikat kontrak adalah jasa yang siap untuk digunakan;

DI
LA
N

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang PPh disebutkan bahwa Faktur Pajak
dibuat pada akhir bulan pada bulan berikutnya;
bahwa menjawab pertanyaan Majelis tentang apakah ada pelarangan dalam Undang-undang
Pajak, tentang pembuatan Faktur Pajak yang terlambat?, Terbanding memberikan jawaban
bahwa memang secara langsung tidak ada aturannya yang mengatur tentang keterlambatan
penerbitan Faktur Pajak namun jika terlambat menerbitkan Faktur Pajak maka akan dikenakan
sanksi administrasi;

PE
N

GA

bahwa Terbanding menyatakan bahwa penghitungan dilakukan oleh Terbanding secara
proporsional;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-undang PPN dan Pasal 13
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa terutangnya
PPN terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa manajemen di setiap bulan
atau terjadi pada saat tersedianya fasilitas pengelolaan (manajemen) dari pihak ketiga untuk
dipakai Wajib Pajak, baik sebagian-sebagian di setiap bulan, meskipun pembayaran atas
penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima.

IA
T

bahwa menurut Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-undang PPN, antara lain
diatur bahwa hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan
dengan pelaksanaan Undang-undang PPN, yang secara khusus belum diatur dalam Undangundang PPN, berlaku ketentuan dalam Undang-undang KUP.

ET
AR

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang KUP, antara lain diatur bahwa
pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak,
tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah pada
akhir masa, oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan PPN.
bahwa menurut Terbanding mengingat hal-hal tersebut di atas, maka saat terutangnya PPN
atas jasa manajemen adalah di setiap akhir Masa Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-undang PPN dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 143 Tahun 2000, Pasal 17 Undang-undang PPN, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang
KUP.

KR

bahwa atas SPT PPN Masa Pajak September 2008, Pemeriksa melakukan koreksi negatif
sebesar (Rp 2.134.728.578) atas pemungutan PPN oleh Wajib Pajak untuk DPP sebesar (Rp
2.511.233.546) yang disesuaikan dengan penghitungan jasa manajemen yang seharusnya
terutang hanya untuk Masa Pajak September 2008 sebesar Rp 376.486.162.

SE

Menurut Pemohon Banding
bahwa Pemohon Banding mengenakan PPN atas penyerahan jasa manajemen pada saat
Pemohon Banding melakukan penagihan jasa manajemen (saat penerbitan invoice) sesuai
dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2002, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE50/PJ/2011;

bahwa pencatatan telah dilakukan pada bulan Maret 2008 s.d. Desember 2008 (untuk bulan Maret
2008 adalah gabungan dari bulan Januari s.d. Maret 2008) namun pencatatan tersebut hanya
bersifat sementara dan intern;

PA
JA
K

bahwa Pemohon Banding juga telah membuat tagihan atas pendapatan jasa manajemen pada.
tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 2.511.214.740 yang telah dicatat sebagai
pencadangan komersial (provision) atas pendapatan jasa manajemen selama bulan Januari s/d
Juli 2008 pada buku besar (General Ledger) Pemohon banding.
bahwa berdasarkan peraturan perpajakan di atas, Pemohon banding juga telah menyetorkan
dan melaporkan PPN atas penclapatan jasa manajemen sebesar Rp 2.511.214.740 tersebut
pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2008.
Berikut adalah perinciannya

343.501.559 September 2008FIN/AST/IX-005/2008
343.501.559 September 2008FIN/AST/IX-005/2008
343.501.559 September 2008FIN/AST/IX-005/2008
349.670.073 September 2008FIN/AST/IX-005/2008
363.349.721 September 2008FIN/AST/IX-005/2008
374.467.129 September 2008FIN/AST/IX-005/2008
393.241.946 September 2008FIN/AST/IX-005/2008
2.511.233.546

GA

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Jumlah

Penyetoran dan Pela oran
Masa Pajak
Nomor Faktur Pajak

Tgl
Jumlah
Faktur
Pajak
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
25/9/2008
2.511.214.740

DI
LA
N

Periode
DPP
Jasa
Manajemen

PE
N

bahwa mengingat Pemohon Banding telah membuat Faktur Pajak atas pendapatan jasa
manajemen pada saat penagihan (invoicing) sesuai dengan Memori Penjelasan Pasal 13 ayat 4
huruf b dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 Pasal 3 ayat 3, maka
seharusnya tidak ada koreksi PPN atas pendapatan jasa manajemen Pemohon banding untuk
masa pajak Januari —Juli 2008.

IA
T

bahwa Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan
bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan pada Undang-undang perpajakan di Indonesia
salah satunya adalah belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Lebih lanjut,
dinyatakan bahwa diperlukan penyempurnaan peraturan perUndang-undangan perpajakan
dengan menitikberatkan pada peningkatan azas keadilan.

ET
AR

bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yaitu keadilan, Pemohon
Banding berpendapat bahwa negara tidak dirugikan dalam hal ini karena Pemohon banding
telah menyetorkan seluruh PPN yang terutang atas pendapatan jasa manajemen selama tahun
2008.

KR

bahwa untuk mendukung azas keadilan ini, Pemohon Banding juga telah mengajukan
permohonan keberatan atas SKPLB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP
nomor 00075/407/08/091/10 masa pajak September 2008 terkait koreksi negatif yang dilakukan
oleh Terbanding atas jasa manajemen periode Januari-Juli 2008 dengan alasan bahwa
Pemohon Banding telah melakukan pemungutan PPN dan membuat Faktur Pajak atas
pendapatan jasa manajemen pada saat penagihan (invoicing).

SE

bahwa lebih lanjut, secara substansi Pemohon Banding telah membayar PPN atas seluruh
transaksi dengan Suez Environnement dan PPN tersebut juga telah disetorkan dan dilaporkan
ke Kas Negara oleh Pemohon banding, sehingga menurut Pemohon banding pihak
pemeriksa/penelaah seharusnya juga melihat substansi pembayaran PPN tersebut (substance
over the form).

bahwa mengacu pada penjelasan di atas dan menjunjung tinggi asas keadilan serta prinsip
substance over the form, Pemohon banding mohon agar Majelis dapat mempertimbangkan
untuk membatalkan koreksi objek PPN atas pendapatan jasa manajemen masa Maret 2008
sebesar Rp 343.501.559.

bahwa Pemohon Banding telah membuat tagihan atas pendapatan jasa manajemen pada tanggal
25 September 2008 sebesar Rp 2.511.214.740,00;

PA
JA
K

bahwa berdasarkan Memori Penjelasan Pasal 13 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2002 menyebutkan bahwa atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain pemborong bangunan,
terutangnya pajak terjadi pada saat:
a. tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian atau seluruhnya;
b. dilakukan penagihan pembangunan atau penggantian; atau
c. pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
dilakukan.
bahwa dalam PP Nomor 24 /2002 disebutkan contoh bahwa pembayaran dilakukan pada saat
penerbitan Faktur Penjualan;

DI
LA
N

Menurut Majelis

bahwa pada dasarnya pokok Sengketa adalah koreksi Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp
343.501.559,00 untuk Masa Pajak Maret 2008 yang menurut Pemohon Banding telah
menyetorkan dan melaporkan pada Masa September 2008;
Bahwa yang menjadi dasar sengketa adalah perbedaan penafsiran mengenai saat terutangnya
Pajak;

GA

bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian Management Service dengan Suez
Environment mulai tanggal 21 Juli 2006;

PE
N

bahwa berdasarkan perjanjian tersebut pada bulan Januari 2008 Jasa Management Service
tersebut sudah tersedia sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Menteri Keuangan pasal 3
ayat (2) Nomor 302/KMK.04/1989;
bahwa berdasarkan perjanjian Pemohon Banding dengan Suez Environment besarnya fee
adalah 0,470 % dari net revenue PT PLJ;

IA
T

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka besarnya fee baru dapat dihitung setelah tahun
buku 2008 berakhir;
bahwa dengan demikian besarnya nilai fee untuk bulan-bulan di tahun 2008 tidak dapat
ditentukan sehingga saat terhutang PPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pasal 3
ayat (2) Nomor 302/KMK.04/1989 tidak dapat dilakukan;

ET
AR

bahwa Pemohon Banding membuat tagihan pada tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.
2.511.214.740,00 dan menyetorkan serta melaporkan sebagai laporan PPN masa Pajak bulan
September 2008;
bahwa laporan tersebut benar dan sesuai dengan yang dimaksud pada Menteri Keuangan
pasal 3 ayat (3) Nomor 302/KMK.04/1989

KR

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 11 ayat (1) huruf (c) menyatakan sebagai
berikut Terutangnya pajak terjadi pada saat :
c.
penyerahan Jasa Kena Pajak;”

SE

bahwa Pasal 13 ayat (4), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000
menyatakan :
“Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya
fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.;”
bahwa memori penjelasan Pasal 13 ayat (4), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
143 Tahun 2000 yang berkaitan penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh
selain pemborong bangunan menyatakan :

PA
JA
K

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain pemborong bangunan, terutangnya Pajak
terjadi
pada saat :
a. tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian atau seluruhnya;
atau
b. dilakukan penagihan pembangunan atau penggantian; atau
c. pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena
Pajak dilakukan.
bahwa Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 menyatakan :
“Dalam hal dilakukan penagihan pembayaran atas penggantian, saat tersedianya
barang atau fasilitas atau hak untuk dipakai dianggap terjadi pada saat penagihan
dimaksud.”

DI
LA
N

bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa saat terutangnya Pajak
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 adalah pada saat
penyerahan jasa kena Pajak, namun secara khusus dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 maupun Pasal 3 ayat (3) Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 menyatakan bahwa terutangnya pajak adalah
pada saat tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai atau pada saat penagihan atau
pembayaran;

GA

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa saat terutangnya Pajak atas penyerahan
jasa kena pajak selain pemborong bangunan adalah pada saat terjadinya peristiwa, yaitu dapat
terjadi pada saat adanya atau tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, dapat terjadi pula
pada saat dilakukan penagihan dan dapat pula pada saat pembayaran apabila pembayaran
diterima lebih dulu sebelum ada penyerahan;

PE
N

bahwa Pemohon Banding menerbitkan faktur Pajak pada saat penagihan pembayaran atas
penggantian maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

IA
T

bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa atas jasa
management untuk masa Maret 2008 telah dibuatkan faktur Pajak dengan nomor FIN/AST/IX005/2008 tanggal 25 September 2008 berdasarkan penagihan tanggal 25 September 2008 dan
telah disetor dan dilaporkan pada SPT Masa September 2008;

ET
AR

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah
melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga koreksi
Terbanding atas DPP PPN masa Maret 2008 sebesar Rp. 343.501.559,00 tidak dapat
dipertahankan;

KR

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan
Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan DPP PPN Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagai
berikut :
DPP PPN Menurut Terbanding
Rp. 374.781.230,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
Rp 343.501.559,00
DPP PPN menurut Majelis
Rp. 31.279.671,00
2. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 385.875,00

SE

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan dengan perincian sebagai berikut
Menurut SPT/Pemohon Banding
Rp 4.168.306,00
Menurut Terbanding
Rp 3.782.431,00
Koreksi
Rp 385.875,00
Menurut Terbanding
bahwa berdasarkan hasil penelitian, antara lain diketahui bahwa tidak terdapat alat bukti yang

memisahkan penggunaan mobil tersebut untuk kepentingan perusahaan dan.atau untuk
kepentingan pribadi.

PA
JA
K

bahwa mengingat hal tersebut di atas, maka tidak terdapat cukup alasan untuk menerima
keberatan Pemohon Banding dan Penelaah mengusulkan untuk mempertahankan koreksi
Pemeriksa.
bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Terbanding dan Pemohon Banding melaporkan
hasil uji bukti tanggal 14 Maret 2012 sebagai berikut :

DI
LA
N

Bukti-bukti :
- Bukti Pengeluaran kas
- Invoice
- Faktur Pajak
- Tabel Jam sewa
- Bukti Bensin dan Parkir

GA

bahwa berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding saat uji bukti, Terbanding
berpendapat bahwa :
1. Tidak terdapat bukti/dokumen yang menunjukkan bahwa penggunaan mobil untuk
kepentingan perusahaan dan/atau kepentingan pribadi
2. Tidak terdapat bukti lampiran SPT PPh Pasal 21 yang menunjukkan bahwa karyawan
Pemohon Banding yang memberikan sewaan mobil tersebut benar-benar merupakan
karyawan Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terbanding mempertahankan koreksi

Menurut Pemohon Banding

PE
N

bahwa izin usaha Pemohon Banding dalam KLU adalah Jasa perusahaan yang tidak
diklarifikasikan ditempat lain dan dalam Laporannya , Pemohon Banding melaporkan usaha
adalah penjualan PC, Laptop, Voucher Esia;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Masukan atas sewa mobil sebesar
Rp 385.875,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

ET
AR

IA
T

bahwa dalam Surat Nomor S-541/PJ.54/2000 disebutkan bahwa Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 296/KMK.04/1994 tentang Pengkreditan Pajak Masukan diatur bahwa Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayarkan atas pembelian Barang Kena
Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan
usaha. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud adalah kegiatan yang berhubungan langsung
dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Lebih lanjut dalam penjelasan
ditegaskan bahwa pengeluaran selain tersebut di atas, berdasarkan keputusan ini dianggap
bersifat konsumtif atau dengan kata lain dianggap tidak langsung berhubungan dengan
kegiatan usaha, dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut
tidak dapat dikreditkan. Pengeluaran yang sifatnya konsumtif yaitu pengeluaran untuk pribadi,
direksi, komisaris, atau karyawan;

SE

KR

bahwa adapun pembayaran PPN atas sewa mobil yang telah Pemohon Banding kreditkan
dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2008 bukan merupakan pengeluaran yang sifatnya
konsumtif yaitu pengeluaran untuk pribadi, direksi, komisaris, atau karyawan karena pada
dasarnya pembayaran PPN atas sewa mobil tersebut merupakan pengeluaran untuk perjalanan
dinas untuk proyek-proyek Pemohon Banding (berhubungan langsung dengan kegiatan usaha
Pemohon Banding) sebagaimana dapat dibuktikan dari voucher-voucher yang terkait;
bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Terbanding dan Pemohon Banding melaporkan
hasil uji bukti tanggal 14 Maret 2012 sebagai berikut :
Bukti-bukti :
- Bukti Pengeluaran kas
- Invoice

-

Faktur Pajak
Tabel Jam sewa
Bukti Bensin dan Parkir

PA
JA
K

bahwa pembayaran PPN atas sewa mobil merupakan pengeluaran untuk perjalanan dinas
untuk proyek –proyek perusahaan (terkait dengan kegiatan 3M);
bahwa untuk koreksi jasa konsultasi hukum, atas permintaan Majelis tentang kontrak dalam
Konsultasi hukum, Pemohon Banding menyatakan tidak ada kontrak atas konsultasi hukum,
yang ada adalah opini hukum yang diberikan;
bahwa izin usaha Pemohon Banding adalah perusahaan infrastruktur dan perdagangan dan
Jasa;

DI
LA
N

bahwa proyek dari Pertamina dalam rangka mencari proyek kerjaan;
Pendapat Majelis

bahwa koreksi pajak masukan sebesar Rp 385.875,00 merupakan koreksi atas sewa mobil
yang dilakukan oleh Pemohon Banding
bahwa alasan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan masa Maret 2008 sebesar Rp
385.875,00 adalah karena Pajak Masukan tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha
dan tidak berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

PE
N

GA

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 9 diatur bahwa
(8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2)
bagi pengeluaran untuk :
a….
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;
bahwa dalam Memory Penjelasan Pasal 9 ayat (8) Huruf b disebutkan :

IA
T

“Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha
adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha”

ET
AR

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti adanya kegiatan sewa
mobil namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan surat tugas atau surat perintah yang
dapat menjelaskan bahwa kegiatan sewa mobil tersebut berhubungan dengan tugas
perusahaan dalam rangka 3M;
bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan time schedule yang bisa menjelaskan
bahwa kegiatan menyewa mobil tersebut termasuk dalam kegiatan suatu proyek;

KR

bahwa dengan demikian menurut Majelis koreksi Terbanding atas Koreksi Pajak Masukan Dalam
Negeri adalah sebesar Rp 385.875,00 tetap dipertahankan;

Menimbang

bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,

SE

Menimbang

bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis tersebut di atas maka perhitungan
Dasar Pengenaan Pajak menjadi sebagai berikut:

DPP PPN Menurut Terbanding
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
DPP PPN menurut Majelis

Rp. 374.781.230,00
Rp 343.501.559,00
Rp. 31.279.671,00

Menimbang

Mengingat

Rp.

31.279.671,00

Rp

3.127.967,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp

3.782.431,00
33.032.299,00
36.814.731,00
(33.686.764,00)

DI
LA
N

Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis
Penghitungan PPN Kurang Bayar :
Pajak Masukan yang harus dipungut/dibayar sendiri
Dikurangi :
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperthitungkan
Lain-lain
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar
Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan
ke masa pajak berikutnya
PPN yang kurang (lebih) dibayar
Sanksi Administrasi
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
Jumlah PPN yang masih harus dibayar

PA
JA
K

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menerima
sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPN
Masa Pajak Maret 2008 dihitung kembali sebagai berikut:

Rp.
Rp

34.072.638,00
385.874,00

Rp
Rp

385.874,00
771.748,00

GA

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perUndangundang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

PE
N

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur
Jenderal Pajak nomor : KEP-040/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Januari 2011 mengenai
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00070/207/08/091/10 tanggal 22 Januari 2010 atas nama
: PT AN , sehingga perhitungannya menjadi :

KR

ET
AR

IA
T

Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis
Penghitungan PPN Kurang Bayar :
Pajak Masukan yang harus dipungut/dibayar sendiri
Dikurangi :
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperthitungkan
Lain-lain
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar
Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan
ke masa pajak berikutnya
PPN yang kurang (lebih) dibayar
Sanksi Administrasi
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp.

31.279.671,00

Rp

3.127.967,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp

3.782.431,00
33.032.299,00
36.814.731,00
(33.686.764,00)

Rp.
Rp

34.072.638,00
385.874,00

Rp
Rp

385.874,00
771.748,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 berdasarkan musyawarah
Majelis VIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

SE

Drs. Tugu Baleo Nasution
Idawati, SH., M.Sc.
Drs. Arif Subekti
R. Aryo Hatmoko, SIP

sebagai Hakim Ketua
sebagai Hakim Anggota
sebagai Hakim Anggota
sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor : PUT- 42676 /PP/M.VIII/16/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota dan Panitera Pengganti,dengan susunan sebagai berikut :

SE

KR

ET
AR

IA
T

PE
N

GA

DI
LA
N

PA
JA
K

Drs. Sigit Henryanto, Ak
sebagai Hakim Ketua
Idawati, SH., MSc
sebagai Hakim Anggota
Soeryo Koesoemo Adjie
sebagai Hakim Anggota
R. Aryo Hatmoko
sebagai Panitera Pengganti
sidang tidak dihadiri Pemohon Banding dan tidak dihadiri Terbanding.

