: PUT-116717.15/2014/PP/M.VIB Tahun 2019

Jenis Pajak

: PPh Badan

Tahun Pajak

: 2014

Pokok Sengketa

: koreksi

PA
JA
K

Putusan Nomor

Penghasilan
Netto
Tahun
Pajak
2014
sebesar
Rp1.060.910.053,00 yang merupakan koreksi pembayaran royalty keluar
negeri

Menurut Terbanding

DI
LA
N

bahwa Biaya Royalti dikoreksi sebesar Rp1.060,910,053,00 karena berdasarkan hasil
pemeriksaan, unsur Biaya Royalti tersebut bukan merupakan biaya yang digunakan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6
Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, karena tidak terdapat efek manfaat secara
langsung atas pengeluaran Biaya Royalti tersebut tehadap penghasilan Pemohon Banding dan
atas biaya tersebut Pemohon Banding juga belum dapat membuktikan eksistensinya, sehingga
seluruh biaya royalti tersebut dikoreksi;
bahwa Dasar Hukum koreksi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

GA

Pasal 26A Ayat (4) KUP

PE
N

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain
dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi
yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan,
catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam
penyelesaian keberatannya;
Pasal 28 Ayat (11) KUP

IA
T

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
termasuk hasil pengolahan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat
kegiatan atau ternpat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak
badan;

ET
AR

Penjelasan Pasal 28 Ayat (11) KUP

Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line
dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus
disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur
Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan
yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan;

SE

KR

Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas
daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, Catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang
diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor
keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan;
Pasal 6 UU PPN
(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan, termasuk:
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara

lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,

gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
bunga, sewa, dan royalti;
biaya perjalanan;
biaya pengolahan limbah;
premi asuransi;
biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

PA
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3.
4.
5.
6.
7.

DI
LA
N

b. penyusutan atas pengeluaran; untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas
pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A:
Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua)
golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun
dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

PE
N

GA

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada
tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan
limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping
itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih
kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan
pada tahun pengeluaran;

IA
T

Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai
hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak;

ET
AR

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan
dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan
demikian, apabila pengeluaran yang melampaui betas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh
hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto;
Pasal 9 UU PPN

jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada
pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
yang dilakukan;

SE

f.

KR

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)
Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara 1 pengeluaran
yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya;
Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang
mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk
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mendapatkan, penagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang
pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari
pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi
pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran;
Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan
kepada Pegawai yang juga pemegang saham;
Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar
sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran
tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

DI
LA
N

Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan
jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah);
Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar
sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai
pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud
dianggap sebagai dividen;

GA

Pasal 18 UU PPN

PE
N

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan
Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi
oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak
yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode
lainnya;

IA
T

(4) Hubungan istirnewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal
9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

ET
AR

a.Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah
23% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak
dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak
atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
b.Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di
bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c.terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam Garis keturunan lurus
dan/atau ke samping satu derajat;

KR

Penjelasan Pasal 18 ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang
dapat terjadi karena adanya hubungan istirnewa;

SE

Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang
dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya;

Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya
penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak
tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan
dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen
(Comparable Uncontrolled Price Method), metode harga penjualan kembali (Resale Price
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Method), metode biaya-plus (Cost-Plus Method), atau metode lainnya seperti metode
pembagian laba (Profit Split Method) dan metode laba bersih transaksional (Transactional Net
Margin Method);
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Penjelasan Pasal 18 ayat (4)
Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau
keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:
a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat
pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan;

DI
LA
N

bahwa berdasarkan Bab IV (TRANSAKSI KHUSUS) dalam Peraturan Terbanding Nomor PER —
43/PJ/2010 jo. PER - 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa:
Pasal 14 UU PPN

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang
dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

GA

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi prinsip Kewajaran
dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan;
penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;

b.

terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan

c.

nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama
dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan
sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;

PE
N

a.

IA
T

(3) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa
terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa
perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha;

ET
AR

Article 9 OECD Model Tax Convention: Where: -,
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or;
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of
an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State;

KR

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to
one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included
in the profits of that enterprise and taxed accordingly;

SE

PER-22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai
Hubungan Istimewa (Pengganti KEP-011PJ.7/1993)

Lampiran 1 Bab I huruf C dinyatakan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length
Principle/ALP)

Bahwa transaksi antara pihak-pihak yang independen adalah transaksi yang mencerminkan
kekuatan pasar (market force) dan mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
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(arm's length principle). Mengingat bahwa transaksi afiliasi yang melibatkan Wajib Pajak dengan
pihak afiliasinya dapat digunakan sebagai alat untuk menghindarkan pajak, maka Direktur
Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman
usaha (arm's length principle) pada transaksi afiliasi tersebut;
Dengan demikian, Pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi afiliasi pada hakikatnya
adalah suatu pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi
afiliasi tersebut;
Jenis Transaksi afiliasi antara lain:

transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud;
transaksi pembelian jasa intra-grup (intra-group services;
transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud,
transaksi pembayaran bunga, dan
transaksi penjualan atau pembelian saham.

DI
LA
N

1.
2.
3.
4.
5.

Pedoman Pemeriksaan ini disusun unfuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman
usaha (arm's length Principle) pada transaksi afiliasi (affiliated transactions);
Lampiran 1 Bab II dinyatakan
Tahapan Pemeriksaan Transfer Pricing

GA

Dalam Pemeriksaan transfer pricing, tahapan yang dilakukan terdiri dari tahapan persiapan,
tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan;

B. Tahapan Pelaksanaan;

PE
N

A. Tahapan Persiapan Pemeriksaan Transfer Pricing;

Menentukan karakteristik usaha Wajib Pajak
a. Mengidentifikasi karakteristik transaksi afiliasi Wajib Pajak;
b. Melakukan analisis fungsi;

2.

Memilih Metode Transfer Pricing
a . Mengidentifikasi ketersediaan pembanding;
b . Menentukan metode transfer pricing yang paling sesuai;

IA
T

1.

ET
AR

3. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
a. Melakukan analisis kesebandingan;
b. Meningkatkan kesebandingan;
(Searching Strategy dan Manual Screening)
C. Tahapan Pelaporan Pemeriksaan Transfer Pricing

Lampiran 1 Bab III dinyatakan

Metode Pemeriksaan Transfer Pricing
Perbandingan Harga
Uncontrollable Price/CUP);

KR

A. Metode

antara

pihak

yang

Independent

(Comparable

SE

B. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM);
C. Metode Biaya Plus ( Cost Plus Method/CPM);
D. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM);

Metode Laba Bersih Transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang menggunakan
indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih
usaha transaksi afiliasi;
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E. Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM).

Lampiran 1 Bab IV huruf B dinyatakan
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Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Harta Tak Berwujud;
Langkah-langkah pengujian atas transfer harta tak berwujud yang dilakukan Wajib Pajak sebagai
berikut:
Mengidentifikasi keberadaan setiap harta tak berwujud yang memberikan kontribusi terhadap
kesuksesan produk di pasar. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui analisis fungsi. Dalam
analisis fungsi, Pemeriksa Pajak diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang usaha
Wajib Pajak;



Mengidentifkasi nilai harta tak berwujud dan menentukan pihak-pihak yang berkontribusi
terhadap pembentukan harta tak berwujud dimaksud;



Hal ini perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah Wajib Pajak di Indonesia ikut
berkontribusi terhadap pembentukannya sehingga berhak menerima hasil atas eksploitasi
harta tak berwujud tersebut;



Mempelajari apakah benar-benar telah terjadi transfer harta tak berwujud (intangibles
property) dalam transaksi tersebut. Analisis terhadap saat terjadinya transfer harta tak
berwujud (intangibles property) dalam transaksi independen dapat dijadikan pedoman;



Menentukan kompensasi yang wajar untuk setiap harta tak berwujud (intangible property)
yang ditransfer. Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada pasar dimana harta tak berwujud
(intangible property) digunakan dan membandingkannya dengan transaksi pembanding;

GA

DI
LA
N



PE
N

bahwa Pemohon Banding telah membebankan biaya royalty sebesar Rp1.060.910.053,00 dalam
biaya usaha lainnya untuk penghitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2014;

IA
T

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya royalty sebesar Rp1.060.910.053,00 tersebut
di atas dengan alasan bahwa Biaya Royalty tersebut diberikan kepada Nitto Seiko Co.Ltd
(selaku Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan kepemilikan saham sebesar
99,86%) dan Biaya Royalty tersebut tidak terdapat efek manfaat secara langsung serta
Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi biaya royalty tersebut;

ET
AR

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan penjelasan tertulis dan
lampiranlampiran dokumen yang menurut Pemohon Banding dapat membuktikan eksistensi
transfer IP Nitta Seiko Jepang kepada Pemohon Banding, yang dapat Terbanding tanggapi
sebagai berikut:
Pengetahuan Teknik Manufaktur

bahwa menurut Pemohon Banding standar kerja cara pengoperasian mesin dan peralatan
produksi, cara pemasangan dan pengaturan cetakan, cara penggunaan alat ukur dan alat sortir
diadopsi dari Nitto Seiko Jepang (lampiran 1 dan 2);

SE

KR

bahwa menurut Terbanding lampiran yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding tersebut adalah
Petunjuk lnstruksi Kerja yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon Banding dan
tidak terdapat dokumen lain yang dapat membuktikan bahwa Petunjuk Instruksi Kerja tersebut
diadopsi dari Nitto Seiko Jepang, disamping itu juga tidak terdapat dokumen yang dapat
membuktikan bahwa pelaksanaan standar kerja dalam Petunjuk Instruksi Kerja tersebut diawasi
atau di supervisi oleh Nitto Seiko Jepang sebagai bentuk eksistensi pemberian know how;
bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat lampiran 1 dan 2 tersebut tidak membuktikan
adanya eksistensi pemberian know how dari Nitta Seiko Jepang kepada Pemohon Banding;
bahwa menurut Pemohon Banding Sistem Manajemen Produksi mulai perencanaan sampai
pengendalian di masing-masing proses mengikuti metode Nitto Seiko Jepang {lampiran 3, 4
dan 5);
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bahwa menurut Terbanding lampiran yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding tersebut adalah
Prosedur Operasi Standar yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon Banding dan
tidak terdapat dokumen lain yang dapat membuktikan bahwa Prosedur Operasi Standar
tersebut mengikuti metode dari Nitto Seiko Jepang, disamping itu juga tidak terdapat dokumen
yang dapat membuktikan bahwa pelaksanaan Prosedur Operasi Standar tersebut diawasi atau
di supervisi oleh Nitto Seiko Jepang sebagai bentuk eksistensi pemberian know how;
bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat lampiran 3, 4, dan 5 tersebut tidak
membuktikan adanya eksistensi pemberian know how dari Nitto Seiko Jepang kepada
Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

DI
LA
N

bahwa menurut Pemohon Banding, atas permintaan Pemohon Banding bagian engineering
Nitto Seiko Jepang menentukan standar proses dan gambar produksi sebagai panduan
pembuatan di Pemohon Banding. (lampiran 6 dan 7);

bahwa dalam lampiran tersebut tidak ada permintaan bantuan teknik dari Pemohon Banding
kepada Nitto Seiko Jepang sehingga dalil Pemohon Banding yang menyatakan bagian
engineering Nitto Seiko Jepang menentukan standar proses dan gambar produksi atas
permintaan Pemohon Banding tidak terbukti;

GA

bahwa lampiran gambar tersebut dibuat tanggal 15 September 2015 sehingga tidak relevan
dengan sengketa Tahun Pajak 2014 ini, disamping itu dari dokumen yang berbahasa Indonesia
diketahui bahwa gambar ini dibuat oleh Pemohon Banding sendiri;

Pengetahuan tentang produk

PE
N

bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat lampiran 6 dan 7 tersebut tidak membuktikan
adanya eksistensi pemberian know how dari Nitto Seiko Jepang kepada Pemohon Banding;

bahwa daftar Material dan Karakteristik yang diserahkan oleh Pemohon Banding (lampiran 8)
dibuat sendiri oleh Pemohon Banding dan tidak ada dokumen lain yang dapat membuktikan
adanya eksistensi penyerahan IP dari Nitto Seiko Jepang kepada Pemohon Banding;

IA
T

bahwa menurut Pemohon Banding spesifikasi produk screw diadopsi dari Nitto Seiko Jepang
(lampiran 9);

ET
AR

bahwa menurut Terbanding lampiran yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding tersebut adalah
Internal Part Code Table yang dibuat sendiri oleh Pemohon Banding berupa tabel kode
penomoran part dan bukanlah bukti adanya penyerahan IP;
bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat lampiran 9 tersebut tidak membuktikan
adanya eksistensi pemberian know how dari Nitto Seiko Jepang kepada Pemohon Banding;
Bantuan konsultasi masalah teknis

KR

bahwa menurut Pemohon Banding bila ada kualitas yang penyelesaiannya sulit, Pemohon
Banding meminta bantuan Nitto Seiko Jepang berupa pengujian produk dengan alat uji yang ada
di Jepang dan atau mendatangkan tenaga ahli untuk konsultasi teknis dalam penyelesaian
masalah dan memberikan training untuk perbaikan dan pencegahan masalah yang sama muncul
kembali (lampiran 10);

SE

bahwa menurut Terbanding lampiran 10 tersebut adalah daftar hadir pelatihan dasar yang
dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding:
bahwa tidak ada dokumen permintaan bantuan teknis dari Pemohon Banding kepada Nitto Seiko
Jepang;
bahwa daftar hadir pelatihan dasar ini dilakukan pada tanggal 4 Juni 2016 sehingga tidak
relevan dengan sengketa Tahun Pajak 2014 ini;
bahwa atas pelatihan dasar yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2016 tersebut, Nitto Seiko
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Jepang menerbitkan invoice bertanggal 28 September 2016 atas Technical Support a.n Mr
Toyooka. Sehingga jika menurut Pemohon Banding pelatihan dasar ini adalah bentuk eksistensi
dari know how, maka terlihat ada 2 jenis biaya yang dibebankan oleh Pemohon Banding di tahun
2016 tersebut atas 1 kegiatan yang sama, yaitu biaya atas royalty dan biaya atas Technical
Support;
bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat lampiran 10 tersebut tidak membuktikan
adanya eksistensi pemberian know how dari Nitto Seiko Jepang kepada Pemohon Banding;
Bantuan Pengecekan Standar Kerja dan Kualitas

bahwa menurut Pemohon Banding setiap tahun Nitto Seiko Jepang mengirimkan auditor
produksi dan kualitas untuk memastikan cara produksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding
sesuai dengan standar kerja dan kualitas Nitto Seiko Jepang (lampiran 11);

DI
LA
N

bahwa menurut Terbanding lampiran 11 tersebut adalah Audit Pointing Out yang tidak jelas
dilakukan oleh siapa:
bahwa tidak ada dokumen permintaan auditor dari Pemohon Banding kepada Nitto Seiko
Jepang;
bahwa Audit Pointing Out ini dilakukan pada tanggal 25-26 September 2017 sehingga tidak
relevan dengan sengketa Tahun Pajak 2014 ini;

PE
N

GA

bahwa atas Audit Pointing Out yang dilakukan pada tanggal 25-26 September 2017 tersebut,
Nitto Seiko Jepang menerbitkan invoice bertanggal 25 Desember 2017 atas Quality Audit
Report a.n Mr Aoyagi. Sehingga jika menurut Pemohon Banding Audit ini adalah bentuk
eksistensi dari know how, maka terlihat ada 2 jenis biaya yang dibebankan oleh Pemohon
Banding di tahun 2017 tersebut atas 1 kegiatan yang sama, yaitu biaya atas royalty dan biaya
atas Quality Audit Report;
bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat lampiran 11 tersebut tidak membuktikan
adanya eksistensi pemberian know how dari Nitto Seiko Jepang kepada Pemohon Banding;
Hak memakai merek dagang "Nitto"

IA
T

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam memasarkan produk Pemohon Banding diizinkan
memakai merek dagang "Nitto" milik Nitto Seiko Jepang;

ET
AR

bahwa menurut Terbanding atas dalil tersebut harus dibuktikan bahwa Merek Dagang Nitto
benar milik Nitto Seiko Jepang, yaitu dengan cara menunjukkan bahwa atas IP tersebut telah
tercatat dalam neraca Nitto Seiko Jepang atau ada biaya R&D atas penemuan dan
pengembangan merek tersebut. Hal ini belum pernah sejak proses pemeriksaan;
bahwa perjanjian royalty yang Terbanding peroleh di persidangan adalah atas gemanfaatan
know how, bukan atas merek dagang "Nitto", sehingga dalil Pemohon Banding tersebut juga
tidak relevan dengan sengketa;

KR

bahwa merek dagang yang diperjanjikan dalam Pasal 5 dan lampiran B kontrak bantuan
teknis (baut taptite dan baut Tribular) adalah tidak ditentukan, artinya tidak ada keharusan
untuk menggunakan merek dagang "Nitto";
Hak memproduksi dan menjual produk screw yang desainnya diciptakan Nitto Seiko Jepang

SE

bahwa menurut Pemohon Banding ijin untuk menggunakan IP Nitto Seiko Jepang ada dalam
lampiran 6 dan 7;
bahwa seperti Terbanding jelaskan diatas lampiran 6 dan 7 tersebut tidak membuktikan
adanya eksistensi pemberian know how dari Nitta Seiko Jepang kepada Pemohon Banding;
bahwa selain hal tersebut diatas Pemohon Banding menyatakan bahwa cara mentransfer
pengetahuan teknologi dan produk yang dilakukan adalah:
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bahwa mengirimkan karyawan untuk training di Jepang;

PA
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bahwa mendatangkan tenaga ahli dari Nitto Seiko Jepang untuk inhouse training;
bahwa merekrut karyawan lokal yang selesai mengikuti pemagangan kerja di Nitto Seiko
Jepang melalui program kerjasama pemerintah Indonesia Jepang;
bahwa memberikan pengetahuan melalui korespondensi;

bahwa menurut Terbanding atas dalil tersebut selama proses pemeriksaan hingga proses
banding ini juga belum dibuktikan oleh Pemohon Banding;

DI
LA
N

bahwa berdasarkan uraian diatas Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak
dapat menunjukkan eksistensi penyerahan IP dari Nitto Seiko Jepang kepada Pemohon
Banding dan Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak
permohonan banding Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar
Rp1.060.910.053,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

GA

bahwa pembayaran-pembayaran royalty keluar negeri sebesar Rp1.060.910.053,00 telah
didukung dokumen-dokumen perjanjian sebagai berikut:

Jumlah

876.685.770,00

177.613.205,00

6.611.078,00

5% penjualan Torx Plus;
1.060.910.053,0
0

SE

KR

ET
AR

IA
T

PE
N

Dengan
Isi Ringkasan
No Nomor/tangg
al perjanjian
1
01-07-2016
Nitto
Seiko Nitto Seiko Co.,Ltd memberikan
Co.,Ltd
lisensi teknologi know how untuk
memproduksi screw produk-produk
lainnya dengan persentasi royalty
1% dari penjualan bersih
2
01-11-1994
Nitto Seiko Co., Nitto Seiko Co., Ltd membeli
Ltd Reminc Usa lisensi screw tipe taptite dari
dan/
Conti reminc USA dan menularkan ke
Fasteners, Ag
anak perusahaan termasuk PT NAI
seluruh penjualan screw tipe taptite
yang diproduksi oleh perusahaan
besarnya prosentasi royalty 0,45%;
3
22-04-2013
Nitto Seiko Co.,
- 1,5%
Penjualan
torx
Ltd King Holding
(kadar steel carbon rendah
Ltd.,USA
dan/
sampai 0,25%);
Acument
- 2% Penjualan torx (kadar
Intelellectual
Propeties (AIP)
steel
carbon
rendah
sampai lebih 0,25%);
- 2,5% penjualan Strux;

bahwa dengan perjanjian-perjanjian tersebut diatas, Pemohon Banding dapat memperoleh
lisensi untuk memperoduksi dan menjual hasil produksi dari technologi Know How yang
diberikan oleh Nitto Seiko Co.,Ltd;
bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak wajib mendaftarkan
lisensi/paten/know-how/trademark karena tergantung pada resiko yang akan dihadapi dan
terjadi atas IP tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Guru Besar Prof. Dr. Mansuri yang
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dimuat
pada
bukunya
dengan
judul
perpajakan
internasional.
Bahwa
atas
lisensi/paten/know-how/trademark telah didaftarkan di Jepang sebagaimana terdapat didalam
lampiran A & B Perjanjian yang telah diberikan kepada Terbanding;

PA
JA
K

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang baru Nomor 8/2016 bahwa
yang harus didaftarkan adalah mengenai perjanjian tentang lisensi atas hak kekayaan
intelektual dan berlaku baru mulai tahun 2016;
bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan pemanfaatan Know How/paten/desain sudah
sangat jelas sesuai perjanjian-perjanjian Nitto dan terdapat juga penjelasan pada Company
Profile yang telah Pemohon Banding berikan;

DI
LA
N

bahwa Pemohon Banding dapat menunjukan laporan keuangan Nitto Seiko Ltd dan juga Nitto
Seiko yang memiliki Department Research and Development sebagaimana tertuang dalam
Company Profile Nitto Seiko Group. Hal ini menunjukkan bahwa Nitto Seiko memiliki (HAKI)
Hak Atas Kekayaan Intelektual;
bahwa menurut Pemohon Banding pemilik HAKI bukan hanya AIP, King Holding IP limited,
master licensie, reminc dan Conti Fastener AG tetapi juga termasuk Nitto Seiko Co.Ltd sesuai
juga dengan penjelasan diatas. Oleh karena itu Nitto Seiko Co.Ltd berhak atas pembayaran
royalty;

PE
N

GA

bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah diberikan kepada Terbanding, memang
Nitto Seiko Co.Ltd menerima lisensi dari pemilik Haki seperti AIP, King Holding IP Limited,
Master Licensie, Reminc dan Conti Fastener AG, dan oleh mereka diberikan hak kepada Nitto
Seiko Co.Ltd untuk melisensikan kembali kepada anak perusahaan-perusahaan lain seperti
Terbanding, Nitto-Seiko (Thailand) dan lainnya dengan menerima imbalan berupa roalty juga.
Dengan demikian, pembayaran royalti yang diterima dari perusahaan di Indonesia juga
diteruskan dapat memperoleh manfaat ekonomis karena barang tersebut memiliki merk/brand
sehingga memperoleh identitas tersendiri atau berbeda dengan jenis produksi yang lain pada
umumnya;

IA
T

bahwa hal ini juga dapat menunjukkan adanya eksistensi dari barang yang diproduksi
berdasarkan lisensi dari pihak Nitto Seiko Co. Ltd. Dengan demikian atas penggunaan
merek/brand juga termasuk pengertian royalty menurut Undang-Undang PPh no 36 tahun 2008,
sehingga pembayaran royalti sangat wajar dilakukan atas penggunaan teknologi dan
pemanfaatan merk/brand tersebut;

ET
AR

bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding tersebut diatas maka dapat
dibuktikan bahwa eksistensi serta keberadaan penyerahan HAKI berupa know-how dan
trademark dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding sehingga atas pembebanan biaya royalty
adalah termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008;
terhadap royalti terdiri dari 3 (tiga) pokok

KR

bahwa sengketa sebesar Rp1.060.910.053,00
permasalahan:
- Eksistensi;
- Penyerahan hak; dan
- Kewajaran;

SE

bahwa dilihat dari eksistensi Nitto Seiko Co., Ltd telah mendaftarkan produknya yaitu Taptite dan
Torx di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu Nitto
Seiko Co. Ltd juga mendaftarkan Paten produk mereka di Jepang. Untuk dokumen / bukti terkait
hal tersebut telah Pemohon Banding sampaikan di persidangan sebelumnya;
bahwa dilihat dari manfaat, tanpa adanya Know How dari Nitto Seiko Co., Ltd Pemohon Banding
tidak akan bisa memproduksi screw berdasarkan setingan Tooling Dies yang sesuai dengan
standard dan kebutuhan konsumen. Pada umumnya konsumen Pemohon Banding adalah
perusahaan Jepang yang membuka cabang di Indonesia. Induk perusahaan Jepang tersebut
sudah terbiasa menggunakan screw buatan Nitto Seiko Co., Ltd sehingga di Indonesia juga
menggunakan screw yang dibuat oleh Nitto Seiko Co., Ltd namun melalui Pemohon Banding;
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bahwa pada sidang sebelumnya Majelis memerintahkan kepada Pemohon Banding untuk
membuktikan apakah Pemohon Banding pernah melakukan training ke Jepang. Pemohon
Banding telah membawa bukti vouchernya pada persidangan hari ini. Sedangkan untuk
membuktikan apakah tenaga ahli dari Jepang pernah datang ke Indonesia untuk melihat kualitas
penggunaan mesin ataupun melakukan audit, Pemohon Banding juga membawa buktinya pada
persidangan hari ini;
bahwa untuk pemesan khusus dari konsumen dan tidak bisa diproduksi oleh Pemohon Banding
maka Pemohon Banding akan melakukan konsultasi dengan Nitto Seiko Co., Ltd, istilahnya
disebut dengan drawing. Pesanan konsumen dalam bentuk gambar akan dikirim ke Nitto Seiko
Co., Ltd dan Nitto Seiko Co., Ltd memberikan petunjuk seperti mengkombinasikan 1 (satu) atau
lebih Tooling Dies. Jika hal tersebut berhasil maka Pemohon Banding akan ditagih biaya
tersendiri sesuai dengan perjanjian yaitu 20.000 Yen per 1 (satu) drawing;

DI
LA
N

bahwa berdasarkan dalil dari Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding
mengeluarkan biaya lebih dari satu kali, hal tersebut memang benar sesuai dengan perjanjian
antara Pemohon Banding dengan Nitto Seiko Co., Ltd. Disamping membayar royalty, Pemohon
Banding juga membayar drawing new request, membayar biaya kunjungan dari Jepang ke
Indonesia, ataupun biaya training karyawan Pemohon Banding ke Jepang;
bahwa mengenai biaya Reserach and Development, di dalam neraca konsolidasi biaya RND
Nitto Seiko Co., Ltd selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nitto Seiko Co., Ltd juga
memiliki department khusus untuk research and development;

GA

Menurut Majelis

PE
N

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya Royalti dikoreksi sebesar Rp1.060.910.053,00
dengan dalil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan unsur Biaya Royalti a quo bukan merupakan
biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana
dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
(UU PPh);
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya royalty sebesar Rp1.060.910.053,00 a quo
dengan alasan bahwa Biaya Royalty tersebut dibayarkan kepada Nitto Seiko Co. Ltd.

IA
T

bahwa berdasarkan struktur kepemilikan saham, Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang sebagai penerima
pembayaran royalti memilik 99,86% saham Pemohon Banding, dan sisanya sebesar 0,13%
dimiliki oleh Nissei Co. Ltd. Jepang;

ET
AR

bahwa dengan demikian Pemohon Banding dan Nitto Seiko Co.Ltd Jepang mempunyai
hubungan istimewa berdasarkan Pasal 9 P3B antara Republik Indonesia dan Pemerintah
Jepang dan Pasal 18 ayat (4) UU PPh;
bahwa menurut Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Terbanding berwenang untuk menentukan kembali
besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai
hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman
usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

SE

KR

bahwa Terbanding mendalilkan bahwa jika dilihat dari persentase kepemilikan di atas, Pemohon
Banding dan Nitto Seiko Co. Ltd. Jepang sebenamya merupakan satu kesatuan ekonomis
walaupun secara formal merupakan entitas badan hukum terpisah dan oleh karenanya
pembayaran royalti kepada induk tersebut substansinya merupakan pembayaran kepada "diri
sendiri" yang dapat dianalogikan sebagai pembayaran royalti berdasarkan Pasal 5 ayat (3)
Undang-undang PPh sehingga pengeluaran biaya a quo tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto (non deductable);
bahwa Terbanding menyatakan telah melakukan pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman
usaha berdasarkan PER-22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak
Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dengan hasil sebagai berikut:
a. Identifikasi keberadaan Intangible Property (IP) yang berkontribusi
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bahwa Pemohon Banding melakukan fungsi sebagai Produsen Screw, namun tidak dapat
dibuktikan manfaat dan eksistensi IP tersebut;
b. Identifikasi Nilai Intangible Property (IP) dan Pihak yang berkontribusi;
bahwa Pemohon Banding hanya bertindak sebagai cabang dari Induknya dimana
pembayaran royalty kepada induk tersebut substansinya merupakan pembayaran kepada
"diri sendiri" sebagai satu kesatuan ekonomis;
c. Identifikasi Apakah transfer Intangible Property (IP) Benar Terjadi
bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya transfer IP karena tidak terdapat
bukti fisik technologi Assistance Agreement;
d. Menentukan kompensasi yang wajar untuk setiap Intangible Property (IP) yang
ditransfer;
bahwa Terbanding tidak melakukan pengujian kewajaran dengan transaksi pembanding
karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan manfaat dan eksistensi IP tersebut;

DI
LA
N

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan karena atas pengeluaran Biaya
Royalti a quo, Pemohon Banding quo tidak memperoleh manfaat secara langsung terhadap
penghasilan Pemohon Banding;
bahwa Terbanding juga mendasarkan koreksi dengan dalil bahwa atas Biaya Royalti a quo
Pemohon Banding belum dapat membuktikan eksistensinya;
bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh
Terbanding dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak;

ET
AR

IA
T

PE
N

GA

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran royalty yang dilakukan oleh
Pemohon Banding sangat mempunyai manfaat bagi perusahaan Pemohon Banding yaitu
antara lain:
- bahwa dengan perjanjian royalty tersebut, Pemohon Banding dapat memperoleh lisensi
untuk memproduksi dan menjual hasil produksi dari tehnologi know how yang diberikan
oleh Nitto Seiko co. Ltd.;
- bahwa perusahaan mendapatkan technical know how dan petunjuk maupun gambargambar dalam melakukan sistem produksi;
- bahwa hasil produksi yang diberikan oleh perusahaan dengan teknologi dapat
membuktikan secara substansi bahwa royalty ada dan dapat memberikan pengaruh yang
besar terhadap kelangsungan usaha perusahaan;
- bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding yang mendasarkan
koreksinya dengan Pasal 5 ayat (3) huruf b, karena ketentuan tersebut berlaku dalam
menentukan besarnya laba suatu badan usaha tetap. Pemohon Banding bukan
merupakan suatu bentuk usaha tetap melainkan suatu entiti tersendiri dalam bentuk
Perseroan Terbatas dan tunduk kepada Undang-undang perseroan terbatas di Indonesia;
- bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a butir 3 Undang-Undang PPh No.36 Tahun
2008, bahwa biaya royalti adalah termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Juga
berdasarkan Pasal 12 ayat (5) perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara
Indonesia dan Japan bahwa biaya royalty dapat diakui sebagai biaya untuk pengurang dari
penghasilan bruto sepanjang biaya tersebut merupakan beban dari Pemohon Banding
dalam negeri (PMA) Negara itu sendiri, Pemerintah Daerah/Lokal maupun penduduk itu
sendiri;

SE

KR

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti dokumen berupa kontrak
perjanjian sebagai berikut:
a. Kontrak perjanjian antara Nitto Seiko Co. Ltd (Japan) dengan Pemohon Banding tentang
Kontrak Sub-Lisensi Torx tertanggal 22 April 2013;
b. Kontrak perjanjian antara Nihon Seiko Co. Ltd dengan Pemohon Banding tentang Kontrak
Bantuan Teknis atas Know How teknik Produksi (produksi Baut) tertanggal 1 Juni 2006;
c. Kontrak perjanjian antara Nihon Seiko Co. Ltd dengan Pemohon Banding tentang Kontrak
Bantuan Teknis atas produksi baut taptile dan baut tribular tertanggal 1 November 1994;
bahwa dengan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Pemohon Banding dapat memperoleh
lisensi untuk memperoduksi dan menjual hasil produksi dari teknologi Know How yang diberikan
oleh Nitto Seiko Co.,Ltd.;
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bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa pembayaran-pembayaran royalty keluar negeri
sebesar Rp1.060.910.053,00 telah didukung bukti dokumen yang relevan sebagai berikut:

PA
JA
K

No Nomor/tanggal
Dengan
Ringkasan Isi Perjanjian
Nilai (Rp)
perjanjian
1
01-07-2016
Nitto Seiko Co. Ltd. Nitto Seiko Co.,Ltd memberikan lisensi876.685.770,00
teknologi know how untuk memproduksi
screw
produk-produk
lainnya
dengan
persentasi royalty 1% dari penjualan
bersih.
01-11-1994

Nitto Seiko Co., Ltd membeli lisensi177.613.205,00
Nitto Seiko Co.
Ltd., Reminc USA screw tipe taptite dari reminc USA dan
dan/
Conti menularkan ke anak perusahaan termasuk PT
NAI seluruh penjualan screw tipe taptite yang
Fasteners, AG
diproduksi
oleh
perusahaan
besarnya
prosentasi royalty 0,45%;

3

22-04-2013

1,5%
Penjualan
torx
(kadar
Nitto Seiko Co., Ltd.King
Holding steel
Ltd.,USA
dan/- carbon rendah sampai 0,25%);
- 2% Penjualan torx (kadar steel carbon
Acument
rendah sampai lebih 0,25%);
Intelellectual
- 2,5% penjualan Strux;
Propeties (AIP)
- 5% penjualan Torx Plus;

GA

DI
LA
N

2

Jumlah

oleh

1.1 Ringkasan Eksistensi

Nitto

CARA
PENYERAHAN
JENIS HAK
KEKAYAAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL INTELEKTUAL
(IP)
(IP)
Buku Panduan
Nitto Seiko Co. Pengetahuan
(SOP), Gambar
Ltd VS PT NAI Teknologi
Teknis, Sampel,
Manufaktur
Sekrup
dan Bimbingan
dan
Merek Dagang, Teknis
Paten
(Know- Training
How, Trade Mark (Bukti PB3)
dan Patent)
PIHAK
TERKAIT

Seiko

Co.,Ltd.

sebesar

MASA
PERJANJIAN

MANFAAT HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
(IP)
1 Juli 2006 s.d. Memperoleh Hak
31
Desember Memproduksi
Sekrup, Menjual
2011
dengan
Merek
(Telah
kemasan “Nitto”
diperpanjang
secara otomatis) (Bukti PB4)

ET
AR

Perjanjian
Bantuan
Teknologi
(Bukti PB2)

kepada

IA
T

JENIS
PERJANJIAN

PT. NAI

1.060.910.053,0
0

PE
N

1. Pembayaran Royalti
Rp876.658.770,00

6.611.078,00

1.2 Identifikasi (Tipe) Hak Kekayaan Intelektual

KR

bahwa berdasarkan isi Perjanjian TAA tanggal 1 Juli 2006 antara Nitto Seiko Co.,Ltd dengan
Pemohon Banding bahwa Intelektual Property berupa Know-How, Merek (Nitto), Trade Mark
dan Patent yang dimiliki Nitto Seiko Co.Ltd yang dilisensikan kepada Pemohon Banding
sebagai berikut:

· Pengetahuan Teknik manufaktur (Know-How), berupa :

SE

1. Cara pengoperasian mesin dan peralatan produksi, cara pemasangan dan pengaturan
cetakan (dies), cara penggunaan alat ukur dan alat sortir kualitas.
Bentuknya Standar Kerja yang diadopsi dari Nitto Seiko Co.,Ltd.
2. Sistem Manajemen produksi mulai perencanaan sampai pengendalian di masing-masing
proses. Bentuknya Sistem yang diterapkan mengikuti metode Nitto Seiko Co., Ltd.
3. Petunjuk produksi spesial untuk pesanan khusus di luar standar.
bahwa atas permintaan Pemohon Banding, bagian Engineering Nitto Seiko Co., Ltd
menentukan standar prosesnya dan membuatkan gambar produksi sebagai panduan
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pembuatan di Pemohon Banding. Gambar produksi Nitto Seiko Co.,Ltd berisi informasi
mengenai jenis material, jenis dan bentuk dies yang dipakai, urutan proses, dan quality
critical point dalam proses;
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· Untuk daftar temuan (Invention) yang dipatenkan di Jepang dapat dilihat pada lampiran.
Serta nama produk Nitto Seiko Co., Ltd yang sudah didaftarkan di kantor Paten Jepang.
1.3 Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual

DI
LA
N

Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dibuktikan melalui :
1. Untuk Know-How dapat dibuktikan dengan adanya buku panduan, gambar teknik,
Standar Operating Procedure (SOP);
2. Untuk Trade Mark dapat dibuktikan dengan adanya merek "Nitto";
3. Untuk Paten atau temuan (invention) dapat dibuktikan dengan sejumlah Iebih kurang 37
temuan atau invention sesuai dengan.
4. Keberadaan divisi khusus riset dan development yang dipimpin salah seorang direktur
dan terdiri dari departemen kekayaan intelektual dan departemen pengembangan.
1.4 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual
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1. Memperoleh hak menggunakan teknologi (Know-How) pembuatan dan penjualan sekrup
dengan merek "Nitto"
2. Memperoleh hak untuk menerima hasil pengembangan pembuatan sekrup oleh Nitto
Seiko Co.,Ltd sehingga Pemohon Banding dapat memproduksi dan menjual tipe-tipe
sekrup yang terbaru.
3. Meningkatnya jenis produk yang dapat diproduksi dan dijual dari semula 15 jenis prduk
tahun 2006 menjadi 27 produk di tahun 2012 dan saat ini telah menjadi 28 jenis produk.
4. Contoh gambar Sekrup Produk Pemohon Banding yang di Lisensi dari Nitto Seiko Co.,
Ltd.
5. Contoh gambar Produk Sekrup Nitto Seiko Co., Ltd. termasuk Pengembangannya.
1.5 Nilai Hak Kekayaan Intelektual

IA
T

bahwa berhubung kegiatan riset dan development telah dilakukan sejak lama maka nilai
tercatat Hak Kekayaan Intelektual sulit diperoleh, namun berdasarkan laporan keuangan
konsolidasi Nitto Seiko Co.,Ltd tahun 2014 dapat dilihat bahwa grup Nitto Seiko Co.,Ltd
sangat
berkemampuan
untuk
melakukan
riset
dan
pengembangan
secara
berkesinambungan di mana pada tahun 2014 perusahaan mengeluarkan dana untuk biaya
riset dan development sebesar JPY335 juta atau setara dengan Rp38,5 milyar;
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bahwa apabila dibandingkan dengan jumlah penjualan grup Nitto Seiko Co.,Ltd tahun 2014
sebesar JPY26.217,1 juta, maka nilai biaya R&D dibandingkan dengan nilai penjualan maka
biaya R&D adalah kurang lebih sebesar 1,2% dari penjualan tahun 2014. Oleh karena itu,
jika dibandingkan dengan tarif royalti yang dibebankan ke para subsdiari atau anak
perusahaan termasuk Pemohon Banding yang hanya 1% dari penjualan, maka pembayaran
royalti tersebut masih dalam batas kewajaran dan kelaziman usaha;
1.6 Bukti Pembayaran Royalti

KR

bahwa pembayaran royalti menurut perjanjian per kuartal tetapi eksekusi pembayaran
dilakukan setiap enam bulan sekali.
2. Pembayaran Royalti Web PT NAI kepada Conti Fasteners AG yang pembayarannya
melalui Nitto Seiko Co., Ltd. sebesar Rp177.613.205,00

SE

2.1 Ringkasan Eksistensi
JENIS
PERJANJIAN

Perjanjian
Bantuan
Teknologi

BENTUK
JENIS HAK
PENYERAHAN
MASA
KEKAYAAN HAK KEKAYAAN PERJANJIAN
INTELEKTUAL INTELEKTUAL
(IP)
(IP)
Paten
(Patent), Gambar
1
September
AG Merek
Dagang Engineering,
1999 s.d. 31
(Trade Mark) dan Spesifikasi, SOP Agustus 2010

PIHAK
TERKAIT
Conti
Fasteners,
VS PT NAI

MANFAAT HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
(IP)
Memperoleh Hak
Memproduksi
dan
menjual
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Informasi Teknis Pembuatan
(Telah
Sekrup
Produk, Informasi diperpanjang
Taptite
Permesinan
secara otomatis)
Khusus, Peralatan
dan Cetakan dan
hasil
pengembangan
atau
improvement,
daftar
paten
(daftar A), Merk
dagang (daftar B)

Tipe
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(Bukti PB15)

DI
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bahwa berdasarkan perjanjian Pasal 1 butir 1.08 menyebutkan "Penerima Lisensi" berarti
Nitto Seiko Co., Ltd, Ayabe, Kyoto, Jepang dan entitas anak Nitto Seiko Co.,Ltd berikut:
Malaysian Precision Manufacturing SDN.BHD - Malaysia
Nitto Precision Screw Industrial (Zheijian) Co., Ltd Tiongkok
Nitto Seiko (Thailand) Co., Ltd - Thailand
PT NAI - Indonesia
Shi-Ho Screw Industrial Co., Ltd - Republik Taiwan
2.2 Identifikasi (Tipe) Hak Kekayaan Intelektual

Gambar Engineering, Spesifikasi SOP Pembuatan Produk, Informasi Permesinan
Khusus, Peralatan dan Cetakan dan hasil pengembangan atau improvement, daftar
Paten sebagaimana terdapat pada lampiran dari perjanjian (daftar A) dan Merk dagang
(daftar B)
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bahwa berdasarkan isi Perjanjian TM TAPTITE tanggal 1 September 1999 antara Conti
Fasteners, AG dengan Nitto Seiko Co.,Ltd / PT NAI bahwa Intelektual Property berupa
Paten, Merek Dagang dan Informasi Teknis yang diberikan Conti Fastener, AG kepada Nitto
Seiko Co. Ltd dan entitas anak Nitto Seiko Co., Ltd berupa:

2.3 Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual

ET
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bahwa kepemilikan Hak Kekayaan lntelektual (HAKI) dapat dibuktikan melalui:
1. Merk dagang TAPTITE terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor IDM000027432
tanggal 14 Januari 2005 dan masa berlakunya berakhir tanggal 24 Januari 2025. Selain
itu merk dagang TAPTITE juga telah didaftarkan di berbagai negara Iainnya terlihat
pada lampiran daftar A dalam perjanjian.
2. Untuk Paten Taptite didaftarkan dibeberapa negara sebagaimana terlihat pada lampiran
daftar B dalam perjanjian.
3. Untuk Informasi Teknis berupa spesifikasi sekrup tipe Taptite sebagaimana tercantum
pada lampiran
2.4 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual

KR

1. Memperoleh hak menggunakan teknologi pembuatan sekrup tipe Taptite
2. Memperoleh hak untuk menerima hasil pengembangan pembuatan sekrup tipe Taptite
dari Conti Fasteners, AG melalui Nitto Seiko Co.,Ltd sehingga Pemohon Banding dapat
memproduksi dan menjual tipe tipe sekrup tipe Taptite yang terbaru.
2.5 Bukti Pembayaran Royalti

SE

bahwa pembayaran royalti menurut perjanjian perkuartal tetapi eksekusi pembayaran
dilakukan setiap enam bulan sekali.

3. Pembayaran Royalti oleh PT NAI kepada Acument Global Technology B.V yang
pembayarannya melalui Nitto Seiko Co., Ltd sebesar Rp6.611.078,00
3.1 Ringkasan Eksistensi
BENTUK
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Perjanjian
Lisensi
Hak
Paten, KnowHow
dan
Merek
Dagang
(Bukti PB18)

JENIS HAK PENYERAHAN
MASA
MANFAAT
KEKAYAAN
HAK
PERJANJIAN
HAK
INTELEKTUAL KEKAYAAN
KEKAYAAN
(IP)
INTELEKTUAL
INTELEKTUAL
(IP)
(IP)
Nitto Seiko Paten
Desain Proses, 22 April 2013 Memperoleh
Co.,Ltd VS berlisensi,
Gambar
s.d. sekarang Hak
PT NAI
informasi
Teknis,
(Telah
Memproduksi
teknis
dan Sampel,
diperpanjang dan
menjual
know-how,
Bimbingan
secara
Sekrup
Tipe
Merk Dagang Teknis
dan otomatis)
Torx,
Torx
berlisensi
Training
Plus, dan Strux
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JENIS
PIHAK
PERJANJIAN TERKAIT

DI
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bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian termasuk korposari Acument Intellectual
Properties (ATP) yang merupakan pemilik merk dagang atas penjualan produk berlisensi
Torx, Torx Plus, dan Strux. Juga King Holding IP Limited sebagai Lisensor yang memiliki ijin
dari AIP untuk dapat memberikan sublisensi;
3.2 Identifikasi (Tipe) Hak Kekayaan Intelektual

berdasarkan isi Perjanjian tersebut di atas tertanggal 22 April 2013 bahwa Intellectual
Property berupa Merk Dagang berlisensi sebagaimana tercantum pada lampiran A, hak
Paten berlisensi sebagaimana tercantum pada lampiran B dan Informasi Teknologi
sebagaimana tercantum pada lampiran C perjanjian dimaksud. Contoh gambar Sekrup tipe
TORX Produk Nitto Seiko Co., Ltd yang di Sublisensi dari Acument Global Technology, BV;

GA

3.3 Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual

bahwa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dibuktikan melalui:
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1. Merk dagang Torx terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor IDM000141872
tanggal 25 Oktober 2007 dan masa berlakunya berakhir tanggal 17 Maret 2026 (Bukti
PB20). Selain itu merk dagang Torx juga telah didaftarkan di berbagai negara lainnya
pada lampiran daftar A dalam perjanjian.
2. Untuk hak Paten Torx berlisensi didaftarkan di beberapa negara sebagaimana terlihat
pada lampiran daftar B dalam perjanjian.
3. Untuk Informasi Teknologi standar produk Torx, Torx Plus dan Struk dan Know-How
produk sebagaimana tercantum pada lampiran C dalam perjanjian.
3.4 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual
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1. Memperoleh hak menggunakan teknologi pembuatan sekrup tipe Torx, Torx Plus dan
Strux.
2. Memperoleh hak untuk menerima hasil pengembangan pembuatan sekrup tipe Torx,
Torx Plus dan Strux milik Acument Intellectual Properties melalui Nitto Seiko Co.,Ltd
sehingga PT NAI dapat memproduksi dan menjual sekrup tipe Torx, Torx Plus dan
Strux jenis terbaru.

KR

3.5 Bukti Pembayaran Royalti
bahwa pembayaran royalti menurut perjanjian perkuartal tetapi eksekusi pembayaran
dilakukan setiap enam bulan sekali;

SE

bahwa Pemohon Banding memberikan keterangan bahwa pemilik HAKI bukan hanya Nitto
Seiko Co.Ltd. Jepang tetapi juga termasuk juga Acument Intelellectual Propeties (AIP), King
Holding Ltd., USA, Reminc USA dan Conti Fastener AG sesuai juga dengan penjelasan dan
uraian di atas;
bahwa atas lisensi IP yang dimiliki oleh Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang (selaku induk Pemohon
Banding) yang berasal dari Acument Intelellectual Propeties (AIP), King Holding Ltd.,USA,
Reminc USA dan Conti Fastener AG, Pemohon Banding memberikan keterangan bahwa IP
a quo dapat disublisensikan kepada anak perusahaan Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang;
Halaman 16 dari 28

bahwa ketentuan Article butir 1.08 pada Agreement antara Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang
dengan Conti Fastener AG Swiss tanggal 1 September 2009 diatur bahwa:
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"LICENCEE" means NITTO SEIKO COMPANY LTD Ayabe Kyoto Japan and the following
NITTO SEIKO subsidiaries:
Malaysian Precision Manufacturing Sdn. Bhd.-Malaysia
Nitto Precision Screw Industrial (Zhejiang) Co. Ltd.-China
Nikko Seiko (Thailand) Co. Ltd.-Thailand
PT NAI
Shi-HoScrew Co. Ltd.-Taiwan ROC
bahwa ketentuan Article butir 1.08 pada Agreement antara Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang
dengan Reminc USA tanggal 1 September 2009 diatur bahwa:
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"LICENCEE" means NITTO SEIKO COMPANY LTD Ayabe Kyoto Japan and the following
NITTO SEIKO subsidiaries:
Malaysian Precision Manufacturing Sdn. Bhd.-Malaysia
Nitto Precision Screw Industrial (Zhejiang) Co. Ltd.-China
Nikko Seiko (Thailand) Co. Ltd.-Thailand
PT NAI
Shi-HoScrew Co. Ltd.-Taiwan ROCbahwa ketentuan Article butir 1.08 pada Agreement
antara Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang dengan
Acument Intelellectual Propeties (AIP) tanggal 1 September 2009 diatur bahwa:
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"LICENCEE" means NITTO SEIKO COMPANY LTD Ayabe Kyoto Japan and the following
NITTO SEIKO subsidiaries:
Malaysian Precision Manufacturing Sdn. Bhd.-Malaysia
Nitto Precision Screw Industrial (Zhejiang) Co. Ltd.-China
Nikko Seiko (Thailand) Co. Ltd.-Thailand
PT NAI
Shi-HoScrew Co. Ltd.-Taiwan ROC
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bahwa ketentuan Article butir 1.08 pada Agreement antara Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang
dengan King Holding Ltd.,USA, tanggal 1 September 2009 diatur bahwa:
"LICENCEE" means NITTO SEIKO COMPANY LTD Ayabe Kyoto Japan and the following
NITTO SEIKO subsidiaries:
Malaysian Precision Manufacturing Sdn. Bhd.-Malaysia
Nitto Precision Screw Industrial (Zhejiang) Co. Ltd.-China
Nikko Seiko (Thailand) Co. Ltd.-Thailand
PT NAI
Shi-HoScrew Co. Ltd.-Taiwan ROC
bahwa berdasarkan fakta dan keterangan a quo Majelis berpendapat bahwa berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat perjanjian maka pihak penerima lisensi memiliki
hak untuk memberikan lisensi IP yang diterimanya kepada anak-anak perusahaan yang
dimilikinya;

KR

bahwa Pemohon Banding memberikan rincian dan perhitungan atas biaya royalty yang
dibayarkan kepada Nitto Seiko Co. Ltd. Jepang sebagai berikut:
BULAN

SE

NO

1
2
3
4
5
6

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni

PRODUK

TOTAL

TAPTILE (BAUT)

TAX (SCREW)

TOIL

11.829.693,00
12.934.684,00
12.199.029,00
13.474.691,00
13.180.164,00
15.493.516,00

66.973.393,00
66.427.217,00
66.586.754,00
68.960.235,00
69.718.431,00
77.824.415,00

224.333,00
474.925,00
578.147,00
549.826,00
586.183,00
570.051,00

79.027.419,00
79.836.825,00
79.363.930,00
82.984.751,00
83.484.779,00
93.887.982,00
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Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

12.880.274,00
16.250.983,00
16.362.620,00
18.328.422,00
18.375.253,00
16.303.877,00
177.613.206,00

64.699.055,00
76.456.397,00
78.669.092,00
83.013.056,00
83.129.270,00
74.228.453,00
876.685.770,00

590.272,00
678.860,00
479.947,00
597.210,00
602.218,00
679.107,00
6.611.079,00

78.169.602,00
93.386.240,00
95.511.659,00
101.938.688,00
102.106.740,00
91.211.437,00
1.060.910.054,00
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7
8
9
10
11
12

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa
pembayaran royalty yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang;
bahwa dalam bukti dokumen a quo, data dan keterangan mengenai pembayaran adalah terkait
dengan IP yang dimiliki oleh Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang dan juga IP yang lisensinya dimiliki
oleh Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang yang diperoleh dari pihak ke tiga;
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bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding terkait pembayaran royalty
diperoleh fakta data dan keterangan bahwa atas pembayaran yang diterima oleh Nitta Seiko
Co.Ltd. Jepang yang kemudian diteruskan kepada pihak ke tiga yang merupakan pemilik IP
yang mengikat perjanjian lisensi IP dengan Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang;

GA

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis dapat meyakini bahwa IP yang dibayarkan kepada
Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang adalah juga dalam rangka pembayaran IP yang bersumber dari
pihak ketiga yang mengikat perjanjian lisensi IP dengan Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang yang
merupakan induk dari Pemohon Banding;

PE
N

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa atas pembayaran royalty kepada Nitto Seiko
Co.Ltd. Jepang telah dipotong PPh Pasal 26 sebesar 10% dari jumlah bruto sebagaimana
diatur didalam P3B antara Indonesia dan Jepang;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa laporan
keuangan Nitto Seiko Co. Ltd. yang menunjukkan bahwa Nitto Seiko Co. Ltd. memiliki
Department Research and Development sebagaimana tertuang dalam Company Profile Nitto
Seiko Group;

IA
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bahwa Majelis berpendapat bahwa fakta dan keterangan a quo membuktikan bahwa
menunjukkan bahwa Nitto Seiko Co.,Ltd memiliki (HAKI) Hak Atas Kekayaan Intelektual;
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bahwa Pemohon Banding memberikan keterangan dalam persidangan disertai dengan bukti
dokumen bahwa penerimaan Royalty oleh Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang juga telah dicatat dan
dibukukan oleh pihak Nitto Seiko Co.Ltd. Jepang sebagaimana penghasilan yang dikenakan
pajak di Jepang;
bahwa dengan demikian Pemohon Banding menyatakan bahwa asas-asas/prinsip perpajakan
"Matching Cost Againt Revenue" telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya
Pemohon Banding berpendapat bahwa pembayaran royalty yang dilakukan oleh Pemohon
Banding seharusnya termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan;

SE

KR

bahwa terkait dengan dalil koreksi Terbanding mengenai eksistensi royalty serta tidak
bermanfaatnya royalty bagi Pemohon Banding, Pemohon Banding menyampaikan sanggahan
sebagai berikut:
a) bahwa Pemohon Banding tidak wajib mendaftarkan lisensi/paten/know-how/trademark
karena tergantung pada resiko yang akan dihadapi dan terjadi atas IP tersebut. Hal ini
sesuai dengan pendapat Guru Besar Prof. Dr. Mansuri yang dimuat pada bukunya dengan
judul Perpajakan Internasional. Perlu Pemohon Banding jelaskan juga bahwa atas
lisensi/paten/know-how/trademark telah didaftarkan di Jepang sebagaimana terdapat dalam
lampiran A & B Perjanjian yang telah diberikan, dengan demikian eksistensi keberadaan
Intelectual Property dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding;
b) bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan pemanfaatan Know How/paten/desain sudah
sangat jelas sesuai perjanjian-perjanjian Nitto dan terdapat juga penjelasan pada Company
Profile yang telah Pemohon Banding berikan;
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c) bahwa Pemohon Banding dapat menunjukan laporan keuangan Nitta Seiko Co. Ltd. dan
juga Nitto Seiko memiliki dapartment research and development sebagaimana tertuang
dalam Company Profile Nitto Seiko Group. Hal ini menunjukkan bahwa Nitto Seiko telah
melakukan kegiatan research and Development untuk memperoleh Know How atau
Intangible Property;
d) bahwa pemilik IP bukan hanya AIP, King Holding IP limited, Master Licensie dan Reminc
tetapi juga termasuk Nitto Seiko Co. Ltd. sesuai juga dengan penjelasan diatas. Oleh
karena itu Nitto Seiko Co. Ltd. berhak atas pembayaran royalty;
Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah diberikan kepada Terbanding, memang
terdapat bahwa Nitta Seiko Co. Ltd. menerima lisensi dari pemilik IP seperti AIP, King
Holding IP Limited, Master Licensie dan Reminc, dan oleh mereka diberikan hak Nitto Seiko
Co. Ltd. untuk melisensikan kembali kepada anak perusahaan/perusahaan lain dengan
menerima imbalan. Dengan demikian, pembayaran royalti yang diterima dari perusahaan di
Indonesia juga diteruskan untuk membayar lisensi fee atau royalti kepada pemilik aslinya;
c) bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan dengan menggunakan IP, juga memperoleh
manfaat ekonomis karena barang tersebut mempunyai merk/brand sehingga memperoleh
identitas tersendiri atau lain daripada produksi yang lain pada umumnya;
Hal ini menunjukkan adanya eksistensi dari barang yang diproduksi berdasarkan lisensi dari
pihak Nitto Seiko Co. Ltd. Dengan demikian maka pembayaran royalti sangat wajar
dilakukan atas pemanfaatan teknologi know how dan penggunaan merk/brand tersebut;

GA

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, Majelis
berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat mendalilkan dan membuktikan bahwa eksistensi
Intellectual Property yang dimiliki oleh Nitto Seiko Co. Ltd. King Holding Ltd.,USA dan Acument
Intellectual Propeties (AIP);
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bahwa Majelis dapat meyakini bahwa proses produksi atas produk Pemohon Banding berupa
baut untuk industri dilakukan berdasarkan Intangible Property yang dimiliki oleh Nitto Seiko Co.
Ltd. King Holding Ltd.,USA dan Acument Intelellectual Propeties (AIP);
bahwa terbukti atas perolehan lisensi IP yang diperoleh dari pihak ketiga, Nitto Seiko Co., Ltd.,
Jepang juga membayar royaltinya;

IA
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bahwa berdasarkan fakta a quo, Majelis berpendapat bahwa wajar apabila Pemohon Banding
juga membayar royalty atas perolehan lisensi IP yang digunakan untuk menjalankan kegiatan
usahanya;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan IP tersebut dikembangkan
oleh Nitto Seiko Co., Ltd., Jepang;

ET
AR

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembayaran royalty yang dilakukan oleh
Pemohon Banding kepada para pemilik Intelellectual Property adalah merupakan suatu
kewajaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
bahwa Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan atas
penghasilan yang dibayarkan kepada para pemilik Intellectual Property;

KR

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembayaran royalty yang dilakukan oleh
Pemohon Banding dapat diperlakukan sebagai biaya yang digunakan untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU PPh;

SE

bahwa oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa koreksi Terbanding atas biaya Royalti
sebesar Rp1.060.910.053,00 adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan Majelis memutuskan
untuk mengabulkan banding Pemohon Banding;
bahwa dalam musyawarah yang dilakukan dalam pemeriksaan sengketa ini, salah satu Hakim
Anggota yaitu Hakim Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc menyatakan pendapat yang berbeda
(dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut :
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Royalti sebesar Rp1.060.910.053,00 dengan
alasan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, unsur Biaya Royalti tersebut bukan merupakan
biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana
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dimaksud Pasal 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, karena tidak terdapat efek
manfaat secara langsung atas pengeluaran Biaya Royalti tersebut terhadap penghasilan
Pemohon Banding dan atas biaya tersebut Pemohon Banding juga belum dapat membuktikan
eksistensinya, sehingga seluruh biaya royalti tersebut dikoreksi;
bahwa selain membayar Biaya Royalti sebesar Rp1.060.910.053,00 Pemohon Banding juga
membayar biaya jasa tenaga ahli sebesar Rp751.825.748,00;
bahwa atas biaya jasa tenaga ahli sebesar Rp751.825.748,00 tidak dikoreksi oleh Terbanding
bahwa biaya royalti dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Nitto Seiko
Co.Ltd;

DI
LA
N

bahwa Nitto Seiko Co.Ltd merupakan induk perusahaan Pemohon Banding dengan kepemilikan
saham sebesar 99,86%, sehingga sehingga Pemohon Banding tidak memiliki independensi dan
induk perusahaan dapat menentukan Perjanjian (Agreement) dan harga transaksi dengan
Pemohon Banding sesuai dengan kepentingannya dan kepentingan group perusahaan secara
keseluruhan;

GA

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen halaman 32
disebutkan bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi dengan induk perusahaan (Nitto
Seiko Co.Ltd.) bukan hanya dengan melakukan pembayaran royalty, tetapi juga melakukan
pembelian barang dagangan, aset tetap (mesin-mesin), bahan baku, jasa dan juga penjualan
barang, di mana didalam barang (terutama mesin-mesin) menurut transaksi wajar sudah
termasuk royalty, sehingga seharusnya Pemohon Banding tidak membayarkan lagi royalty
kepada induk perusahaan tersebut;

PE
N

bahwa selain itu Pemohon Banding melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai
hubungan istimewa lainnya yaitu Malaysian Precision Manufacturing Sdn., Bhn. dan Shi Ho
Screw Industrial Co.,Ltd;
bahwa Pemohon Banding juga melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang jadi
dengan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Malaysian Precision
Manufacturing Sdn., Bhn;

IA
T

bahwa selain itu, Pemohon Banding melakukan transaksi pembelian bahan baku dan barang
dagang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Shi Ho Screw Industrial Co.,Ltd;
bahwa seharusnya Royalty dibayarkan karena adanya suatu Intelectual Property (IP)

KR
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bahwa Dalam OECD TP Guidelines, paragraf 6.3, 6.14 dan 6.22 diatur bahwa IP harus
mempunyal nilai (value). Pada paragraf 6.3 dinyatakan bahwa "...from the perspective of the
transferee, a comparable enterprise may or may not be prepared to pay such a price,
depending on the value and ...", jadi nilai suatu IP adalah hal yang penting untuk diketahui,
dan penentuan besaran royalti yang akan dibebankan selalu berdasarkan dari nilai IP
tersebut. Adalah menjadi tidak wajar apabila Pemohon Banding membebankan pembayaran
imbalan royalti atas IP yang sudah tidak ada nilai lagi atau IP yang nilainya sudah nol atau
atas IP yang tidak dapat didefinisikan nilainya. Keberadaan nilai IP tidak serta merta dapat
dibuktikan dengan adanya aktifitas dan biaya R & D atau marketing, karena pada paragraf
6.6 OECD Transfer Pricing Guidelines disebutkan bahwa tidak semua kegiatan research
and development maupun kegiatan pemasaran akan manghasilkan IP;

SE

bahwa karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan tipe, kepemilikan dan nilai dari
IP dari, maka seharusnya dapat diartikan bahwa Pemohon Banding tidak dapat
membuktikan eksistensi IP tersebut dan dapat dinyatakan bahwa keberadaan/eksistensi IP
tersebut tidak dapat diyakini sehingga IP yang dinikmati oleh Pemohon Bandingpun tidak
ada;

bahwa terkait kepemilikan secara legal Pemohon Banding menjelaskannya di persidangan,
namun terkait kepemilikan secara ekonomi, Pemohon banding tidak memberikan bukti apa
manfaat ekonomis atas pengalihan IP bagi Pemohon Banding;
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bahwa Pemohon menjelaskan pelatihan karyawan ke Jepang ataupun kunjungan Jepang ke
Indonesia dan jasa drawing dari jepang, tapi itu secara substansi bukan biaya royalti
melainkan biaya jasa, di mana Pemohon Banding juga telah membayar jasa tenaga ahli ke
pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut;
bahwa berdasarkan Agreement antara Pemohon Banding dengan Nitto Seiko Co.Ltd yang
disampaikan Pemohon Banding tidak terdapat informasi cara penilaian IP;
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menujukkan bukti terkait pengalihan/penyerahan IP
yang memliki manfaat ekonomis bagi penerima IP (Pemohon Banding). Apabila eksistensi
dari penyerahan IP tersebut tidak dapat ditunjukan oleh Pemohon Banding maka
pembayaran atas Royalti yang IP-nya tidak pernah diterima tersebut tidak lazim dan tidak
wajar dilakukan;

DI
LA
N

bahwa pada Chapter VI Special Consideration for intangible Property OECD Transfer
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration page 156 paragraph
6.14 disebutkan:

PE
N

GA

Arm's length pricing for intangible property must take into account for the purposes of
comparability the perspective of both the transferor of the property and the transferee. From the
perspective of the transferor, the arm's length principle would examine the pricing at which a
comparable independent enterprise would be willing to transfer the property. From the
perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared
to pay such a price, depending on the value and usefulness of the intangible property to the
transferee in its business. The transferee will generally be prepared to pay this licence fee if the
benefit it reasonably expects to secure from the use of the intangibles is satisfactory having
regard to other options realistically available. Given that the licensee will have to undertake
investments or otherwise incur expenditures to use the licence it has to be determined whether
an independent enterprise would be prepared to pay a licence fee of the given amount
considering the expected benefits from the additional investments and other expenditures likely
to be incurred. (the term "intangible property" includes rights to use industrial assets such as
patents, trademarks, trade names, designs or models. 11 also includes literary and artistic
property rights, and intellectual property such as know-how and trade secrets).
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bahwa dengan demikian OECD Transfer Pricing Guidelines di atas mengatur bahwa Armlength pricing untuk properti tidak berwujud (Intangible Property) harus memperhitungkan
untuk tujuan komparatif perspektif dari penjual properti tidak berwujud (Intangible Property)
dan pihak penerima secara bersamaan. Dari perspektif penjual, prinsip arm length akan
memeriksa harga di mana sebuah perusahaan independen yang sebanding akan bersedia
untuk mentransfer properti tidak berwujud (Intangible Property). Dari perspektif penerima,
sebuah perusahaan independen yang sebanding bersedia atau tidak bersedia untuk
membayar harga tersebut, tergantung pada nilai dan kegunaan properti tidak berwujud
(Intangible Property) bagi penerima. Penerima umumnya akan siap untuk membayar biaya
lisensi/royalti ini maka manfaat yang diperkirakan secara rasional dari penggunaan aktiva
yang tidak berwujud tersebut memuaskan, dengan memperhatikan pilihan realistis lainnya
yang tersedia. Mengingat bahwa penerima lisensi/royalti akan harus melakukan investasi
atau dikenakan biaya untuk menggunakan lisensi/royalti, hal tersebut harus ditentukan
apakah suatu perusahaan independen akan siap untuk membayar biaya lisensi/royalti
dengan jumlah tertentu dengan mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dari investasi
tambahan dan pengeluaran lainnya yang mungkin akan dikeluarkan;

SE

bahwa Pemohon Banding belum membuktikan bagaimana menilai manfaat IP yang akan
diterima, membandingkan dengan pilihan bisnis lainnya yang tersedia, sehingga bersedia
membayar biaya royalti tersebut;
bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan perusahaan yang sebanding yang
bersedia membayar (willing to pay) biaya royalty kepada pihak independen untuk Intelectual
Property yang sebanding dengan yang digunakan oleh Pemohon Banding sehingga
keberadaan biaya royalti pada Pemohon Banding tidak dapat diakui;
bahwa Dalam konsep Intelectual Property yang perlu dipastikan apakah yang dinyatakan
sebagai Intelectual Property (IP) tersebut secara nyata-nyata benar merupakan suatu
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Intellectual Property atau hanyalah pemberian jasa/service yang tidak seharusnya
membayar royalti. Dalam Paragraf 6.5 OECD TP Guidelines, Intellectual Property
didefinisikan sebagai "undivulged information of an industrial.." sehingga begitu pihak yang
bersangkutan diberikan informasi atas Intellectual Property tersebut maka Intellectual
Property yang merupakan Intellectual Property (IP) tersebut sudah tidak menjadi informasi
rahasia lagi sehingga tidak perlu terus menerus dibayar royalti-nya. Di sini tidak ada
informasi bagaimana IP tersebut dibentuk, apakah melalui riset atau melalui pemasaran
atau melalui kegiatan lain dan seterusnya karena tidak semua kegiatan riset atau
pemasaran akan menghasilkan IP, sebagaimana disebutkan dalam OECD Transfer Pricing
Guidelines paragraf 6.6;

DI
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bahwa Pemohon banding tidak dapat membuktikan apakah IP tersebut belum menjadi
IP yang sudah bersifat umum yang tidak bersifat rahasia lagi sehingga dengan
demikian, tidak dapat diyakini kebenaran kewajiban pembayaran royalti dari penggunaan
Intellectual Property (IP) tersebut telah sesuai dengan definisi dan penjelasan atas royalti
sesuai OECD Transfer Pricing Guidelines;

GA

bahwa dalam OECD TP Guidelines paragraf 6.3, 6.14 dan 6.22 diatur bahwa IP harus
mempunyai nilai (value). Pada paragraf 6.14 dinyatakan bahwa "...from the perspective of the
transferee, a comparable enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending
on the value and ...", jadi nilai suatu IP adalah hal yang penting untuk diketahui, dan penentuan
besaran royalti yang akan dibebankan selalu berdasarkan dari nilai IP tersebut. Adalah menjadi
tidak wajar apabila Pemohon Banding membebankan pembayaran imbalan royalti kepada Nitto
Seiko Co. Ltd., Japan sebagai induk perusahaan atas IP yang sudah tidak ada nilai lagi atau IP
yang nilainya sudah nol atau atas IP yang tidak dapat didefinisikan nilainya;

PE
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bahwa sesuai dengan OECD TP Guidelines paragraf 6.3, kepemilikan IP menentukan siapa
yang berhak atas pembayaran royalti. IP sehubungan dengan merek dagang (Trade Mark),
know how dan informasi rahasia tentunya mempunyai nilai aset di dalam laporan keuangan dari
pihak inventornya. Namun demikian, sampai dengan persidangan berakhir tidak ada bukti bahwa
Nilai Intellectual Property (IP) tersebut ada di laporan keuangan Nitto Seiko Co.Ltd;
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan tipe, kepemilikan dan nilai dari IP, sehingga
eksistensi dari IP tersebut tidak ada. Dengan demikian pembayaran atas royalti kepada induk
perusahaan yang IP-nya tidak ada tersebut tidak wajar dilakukan;
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bahwa dalam tahun 2014 Pemohon Banding laba, tetapi tidak membagikan dividen kepada
pemegang saham. Jadi pembayaran royalti tersebut merupakan dividen terselubung. Hal ini
sesuai dengan OECD Model Tax Convention on Income and on Capital dalam Commentary on
Article 12 Concerning the Taxation of Royalties pada Paragraph 1 angka 7 yang mengingatkan
kepada Tax Administrator skema yang terjadi sebagai berikut: Attention is drawn generally to the
following Contracting State is a company resident in the other Contracting State; all or part of its
capital is held by shareholders resident outside that other state; its practice is not to distribute its
profits in the form of dividends; and its enjoys preferential taxation treatment. (Harus diperhatikan
adanya pemegang saham yang tidak mendapatkan dividen, tetapi menikmatinya dalam bentuk
lain, dalam hal ini dalam bentuk royalti);

KR

bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh)
menyatakan

SE

Pasal 18 ayat (3)
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan
Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya
sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa
dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode
harga penjualan kembali, metode biayaplus atau metode lainnya.

bahwa berdasarkan penjelasan di atas Hakim Wishnoe Saleh Thaib berpendapat bahwa biaya
royalti yang dibayarkan kepada induk perusahaan Pemohon Banding (Nitto Seiko Co.Ltd) tidak
dapat dibuktikan eksistensinya dan merupakan biaya yang tidak wajar yang dapat dikategorikan
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sebagai deviden terselubung yang dibayarkan kepada Pemohon Banding sehingga koreksi
Terbanding sudah benar sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
36 Tahun 2008 (UU PPh), dan oleh karenanya Hakim Wishnoe Saleh Thaib berkeyakinan
untuk mempertahankan koreksi Terbanding dan menolak banding dari Pemohon Banding.

Menimbang

bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka putusan diambil berdasarkan suara
terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah
memutuskan koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp1.060.910.053,00 yang
dilakukan Terbanding tidak dapat dipertahankan;

DI
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N

Menimbang

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

Menimbang

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

Menimbang

GA

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

Menimbang

PE
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bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok
sengketa adalah sebagai berikut :
Uraian Sengketa

Nilai Sengketa
Rp

Menimbang

1.060.910.053,00

0,00

Tidak dapat
dipertahankan Majelis
Rp
1.060.910.053,00

IA
T

Penghasilan Neto

Dipertahankan Majelis
Rp

ET
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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 seluruhnya banding Pemohon Banding dengan penghitungan sebagai
berikut :
Rp 7.540.233.515,00
Rp 1.060.910.053,00
Rp 6.479.323.462,00

KR

Penghasilan Neto menurut Terbanding
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Majelis
Penghasilan Neto menurut Majelis

Mengingat

SE

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

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-01112/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Keberatan atas
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00029/406/14/055/16 tanggal 21
Maret 2016 Tahun Pajak 2014 atas nama PT NAI , sehingga jumlah pajak yang masih harus
dibayar menjadi sebagai berikut :
Halaman 23 dari 28

Rp 6.479.323.462,00
Rp 6.479.323.462,00

PPh terutang
Kredit Pajak
Jumlah PPh yang lebih dibayar

Rp 1.619.830.750,00
Rp 2.433.448.685,00
Rp 813.617.935,00
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Penghasilan Neto
Penghasilan Kena Pajak

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan
dicukupkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Majelis VIB Pengadilan
Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
sebagai Hakim Ketua
sebagai Hakim Anggota
sebagai Hakim Anggota

DI
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N

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.

sebagai Panitera Pengganti

Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis,
tanggal 17 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan
dihadiri Terbanding dan tidak dihadiri Pemohon Banding.
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Salinan sesuai dengan aslinya
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