: PUT-067199.12/2009/PP/M.XVIA Tahun 2019

Jenis Pajak

: PPh Pasal 23

Tahun Pajak

: 2009

Pokok Sengketa

: Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar
Rp5.584.042.721,00

PA
JA

K

Putusan Nomor

Menurut Terbanding

ILA
N

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak halaman 16 diketahui
kesimpulan akhir hasil pemeriksaan atas PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:
Uraian

Menurut
Wajib Pajak

Pemeriksa

3.663.927.509

9.247.970.23
0

5.584.042.721

73.308.220

184.989.075

111.680.855

73.308.220

73.308.220

0

0

111.680.855

111.680.855

0

40.205.107

40.205.107

0

151.885.962

151.885.962

PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh yang kurang/(lebih) dibayar
Sanksi Administrasi

EN

PPh yang masih harus/(lebih) dibayar

GA
D

Objek PPh

Penjelasan koreksi:

Koreksi

Berdasarkan dokumen perjanjian “Distributorship Agreement” tanggal 15 September 2005
dan dilanjutkan dengan “Logistic Services Agreement” tanggal 1 Mei 2007, antara PT. YI
dan PT. MTJ , Wajib Pajak menunjuk PT. MTJ (MTJ) untuk menangani aktivitas Wajib
Pajak, mulai dari jasa kepabeanan, penyimpanan, administrasi, mengemas pupuk dan
menyediakan laporan persediaan. Untuk kegiatan tersebut, Wajib Pajak dikenakan biaya
atas jasa tersebut, dan dicatat dalam pos biaya material, persediaan, dan administrasi
impor;



Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan
hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk
dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;



Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 23 ayat 1 huruf
c angka 3, disebutkan “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan;



Dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 70/PJ/2007 disebutkan bahwa
Jasa Manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam
pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen
(Management Fee);

AR

ET

KR

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka jasa yang diberikan oleh PT. MTJ kepada
Wajib Pajak dapat dikategorikan sebagai Jasa Manajemen yang merupakan obyek PPh
Pasal 23, sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c UU PPh dan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor 70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007;

SE



IA

TP



bahwa Dasar Hukum Terbanding adalah:



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Pasal 23



PA
JA

K

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan :
a.

Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

b.

Dihapus;

c.

Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang
telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), dan

2)

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

ILA
N

1)

GA
D

(1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
Pasal 1 ayat (1)



TP

EN

Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007

IA

Lampiran III angka 3



AR

Jasa Manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam
pelaksanaan manajemen dengan mendapatkan balas jasa berupa imbalan manajemen
(Management Fee);
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.222/1984
Romawi II

ET

Yang dimaksud jasa manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung
dalam melaksanakan manajemen dengan mendapatkan balas jasa berupa imbalan
manajemen (management Fee);

KR

Peneliti berpendapat bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak diatas masih relevan
untuk digunakan karena surat edaran tersebut belum dicabut dan ketentuan yang baru, baik
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor
244/PMK.03/2008 tidak mengatur mengenai definisi jasa manajemen;

SE

Tanggapan Terbanding:
bahwa sesuai dengan “Distributorship Agreement” tanggal 15 September 2005 dan dilanjutkan
dengan “Logistics Services Agreement” tanggal 1 Mei 2007 Wajib Pajak menunjuk PT. (MTJ)
untuk menangani aktivitas Wajib Pajak mulai dari jasa kepabeanan, penyimpanan, administrasi,
mengemas pupuk dan menyediakan laporan persediaan. Untuk kegiatan tersebut Wajib Pajak
dikenakan biaya atas jasa tersebut dan dicatat dalam pos biaya material, persediaan dan

administrasi impor;
bahwa berdasarkan klausa 5 “Distributorship Agreement” tersebut, maka MTJ menanggung
resiko atas kehilangan atau kerusakan dari produk atau produk tersebut menjadi buruk selama
berada di gudang MTJ;

PA
JA

K

Bahwa sesuai dengan Klausa 4 “Distributorship Agreement” tanggal 15 September 2005,
perjanjian tersebut berlaku efektif untuk 5 tahun;
Berdasarkan keterangan dari PT. MTJ dalam surat Nomor 0529/MTJ/IV/2010 tanggal 1 April
2010 sebagai jawaban atas surat dari Kepala KPP PMA Tiga Nomor S1455/WPJ.07/KP.0400/I.1/2010 tanggal 19 Maret 2010 diketahui sebagai berikut:




PT. MTJ melakukan pencatatan dan menyediakan tempat (space) khusus atas persediaan
barang milik PT. YI ;
Terdapat dokumen perjanjian penyimpanan barang antara PT MTJ dengan PT. YI ;

ILA
N



PT. MTJ melakukan prosedur pembelian/pemasukan pupuk dari pelabuhan ke gudang PT.
MTJ
sebagai berikut: Stevedoring, bagging, dsb yang pada dasarnya merupakan
pekerjaan-pekerjaan sehubungan dengan penurunan barang dari kapal hingga barang
sampai di gudang;

a.

GA
D

Terbanding berpendapat bahwa surat tersebut masih relevan dipakai sebagai dasar
penyelesaian keberatan Wajib Pajak atas koreksi DPP PPh Pasal 23 tahun 2009 karena
Distributorship Agreement antara Wajib Pajak dengan PT. MTJ masih berlaku pada tahun 2009;
Menurut George Robert Terry:

EN

“Manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan
menggunakan kegiatan orang lain yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan
(planning), pengorganisasian (organisasi), penggerakkan (actuating), dan pengendalian
(controlling)”;
Salah satu fungsi manajemen adalah pelaksanaan atau penerapan (actuating)

b.

TP

Merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh
komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara
bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan;
Berdasarkan uraian pada huruf a, b, dan c diatas, maka Terbanding berpendapat bahwa PT.
MTJ melakukan fungsi manajemen dari Wajib Pajak;

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April
2007 jo Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ.222/1984 tanggal 28 Maret 1984
pengertian jasa manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam
pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen;

ET

c.

AR

IA

Menurut Terbanding, Jasa yang diberikan oleh PT. MTJ merupakan seluruh kegiatan
operasional Wajib Pajak (dengan KLU Perdagangan Impor Produk Antara) karena
melakukan prosedur pembelian/pemasukan pupuk dari pelabuhan ke gudang PT. MTJ
sebagai berikut : Stevedoring, bagging, dsb yang pada dasarnya merupakan pekerjaanpekerjaan sehubungan dengan penurunan barang dari kapal hingga barang sampai di
gudang yang kemudian didistribusikan kepada customer;

Koreksi positif objek PPh Pasal 23 sebesar Rp5.584.042.721,00 yang berasal dari
pembukuan Wajib Pajak dalam Akun “A/P PT. MTJ ” dari sisi kredit yang deskripsinya
merupakan fee untuk menangani aktivitas bisnis Wajib Pajak mulai dari jasa kepabeanan,
penyimpanan, administrasi, mengemas pupuk, dan menyediakan laporan persediaan pos
biaya material, persediaan dan administrasi impor;

SE

d.

KR

Oleh karena itu Terbanding berpendapat bahwa jasa yang diserahkan PT. MTJ kepada
Wajib Pajak dapat dikategorikan pengertian jasa manajemen, yang berdasarkan Pasal 23
ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 terutang PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto;

Berdasarkan uraian diatas, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dan

mempertahankan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp5.584.042.721,00;

PA
JA

K

bahwa dalam pemeriksaan dihadapan Majelis melalui persidangan, Pemohon Banding
menyampaikan dokumen bukti pendukung berupa:
1. Tabel daftar tagihan dari PT. MTJ ;
2. Surat Tanggapan SPHP;
3. Surat Tanggapan SPUH;
4. Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
5. Tanda Terima Peminjaman Dokumen (Pemeriksaan dan Keberatan);
6. Rekapitulasi Material;
7. Tagihan Material;
8. Faktur Pajak;
9. Rekapitulasi PPN;
10. Rekonsiliasi GL AP dan Tagihan;
11. SPT Masa PPN periode Maret, April, Juli, Agustus, September, November Tahun 2009;

ILA
N

bahwa setelah memeriksa dokumen pendukung tersebut diatas, Terbanding menyampaikan
pendapatnya sebagai berikut:

GA
D

Dalam penjelasan uji kebenaran materi Pemohon Banding mengungkapkan bahwa koreksi
sebesar Rp5.584.042.721,00 terdiri dari:
a. Pembelian Material Rp3.749.091.751,00
b. PPN Rp348.008.513,00
c. Jasa lainnya Rp1.486.942.457,00
Pada saat proses pemeriksaan, keberatan dan banding terungkap fakta bahwa Pemohon
Banding tidak menyatakan sengketa tentang adanya pembelian material dan PPN. Terbanding
memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak membahas tentang sengketa Pembelian Material
dan PPN sesuai Pasal 37 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Terbanding mengungkapkan dalam
sengketanya secara keseluruhan jumlah koreksi adalah Jasa Manajemen;

TP

EN

Berdasarkan Penelitian pada Uji Kebenaran Materi terungkap bahwa Terbanding menemukan
sejumlah Rp132.825.452,00 dengan perincian:
a. 3295 sebesar Rp.38.967.704,00
b. 3252 sebesar Rp.57.113.973,00
c. 266 sebesar Rp.933.126,00
d. 3294 sebesar Rp.35.810.649,00
Tidak dapat dibuktikan keberadaan Faktur PPN aslinya;

IA

Mengingat Pemohon Banding berargumen bahwa koreksi Terbanding terdiri dari tiga bagian
maka apabila satu bagian saja tidak terbukti secara sempurna maka argumentasi Pemohon
Banding secara keseluruhan menjadi tidak valid;
Berdasarkan Logistics Service Agreement terungkap bahwa ruang lingkup jasa yang
dilakukan adalah customs clearance/stevedoring/storage services/administrative services,
bagging of bulk product and stock reports and updates;
MTJ dalam membantu kegiatan kerja sejak di pelabuhan, gudang pengantongan
sampai dengan pengiriman barang kepada konsumen akhir;



MTJ bertanggung jawab atas semua prosedur ijin kepabeanan yang diperlukan oleh
produk yang akan diimpor ke Indonesia dan berjanji untuk menyerahkan semua formulir
pernyataan kepabeanan terkait serta semua dokumen pendukung ke Kantor Bea
Cukai;
MTJ wajib mengatur pengiriman Produk ke Lokasi Penyimpanan dan memberikan jasa
penyimpanan sesuai dengan Perjanjian ini serta jasa administrasi termasuk namun
tidak terbatas pada kegiatan bongkar muat Produk di Tempat Penyimpanan,
pemeriksaan, penghitungan barang, pengawasan penyisiran, pengemasan kembali dan
jasa-jasa lainnya seperti sebagaimana telah disepakati di antara para Pihak dari waktu
ke waktu;

ET



KR



AR

Argumentasi Terbanding atas Jasa Manajemen adalah sebagai berikut:

SE



MTJ wajib mengatur pengiriman Produk yang dikirim dari Pemohon Banding ke Lokasi
Penyimpanan;



MTJ wajib memastikan ketersediaan tempat untuk menyimpan jumlah pengiriman yang
telah disepakati setiap saat;



MTJ bertanggung jawab atas pengiriman Produk dari satu tempat penyimpanan ke
tempat penyimpanan yang lain berdasarkan rencana pengiriman yang telah disetujui
dengan Pemohon Banding;



Setelah Produk dikirimkan ke Lokasi Penyimpanan, MTJ akan menerbitkan sebuah
laporan penyimpanan dan mendistribusikannya kepada pihak yang berkepentingan;



MTJ wajib senantiasa menjaga dan mengamankan produk yang berada di tempat
penyimpanan dan suatu metode agar mudah diidentifikasi sebagai barang milik
Pemohon Banding hingga Produk mudah dikeluarkan;



Terkait dengan tempat penyimpanan, MTJ wajib setiap saat mempertahankan
kepemilikan persediaan Pemohon Banding, akses dan kontrol atas tempat
penyimpanan tersebut;

ILA
N

PA
JA

K



GA
D

bahwa terkait dengan perjanjian tersebut, Terbanding menyimpulkan bahwa MTJ ikut serta
dalam bertanggung jawab dan menjalankan bisnis operasional (administrasi) yang
dilakukan oleh Pemohon Banding;
Didalam Stevedoring Services Agreement terungkap bahwa MTJ akan membantu kepada
Pemohon Banding untuk mengatur/memanage permasalahan terkait dengan pengangkutan
kargo (Article 1 paragraf 1.2). hal ini menjelaskan secara terang dan meyakinkan bahwa
MTJ melakukan jasa manajemen kepada Pemohon Banding terkait dengan pengangkutan
kargo;



Didalam Distributorship Agreement terungkap bahwa MTJ mempunyai tanggung jawab atas
pemasaran dan promosi produk dengan memberikan rencana pemasaran yang direvisi dan
disetujui oleh kedua belah pihak (paragraf 10.2). MTJ bertanggung jawab atas pemberian
informasi kepada Pemohon Banding terkait dengan pesaingnya tidak hanya produknya saja
(paragraf 11.2). MTJ juga bertanggung jawab atas biaya seluruh aktivitas promosi yang
tidak terbatas (paragraf 11.3), penjelasan tersebut memberikan keyakinan bahwa MTJ ikut
serta dalam manajemen promosi dan pemasaran atas Pemohon Banding tanpa batasan
tanggung jawab;



Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34372/PP/M.XVI/12/2011 diucapkan tanggal 18
Oktober 2011 terkait dengan koreksi PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen, menjadi suatu
keyakinan dari Terbanding bahwa atas koreksi yang dilakukan telah benar dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta diakui oleh Hakim
Pengadilan Pajak;

AR

IA

TP

EN



Terbanding tetap mempertahankan koreksi pemeriksaan;

ET

Menurut Pemohon Banding

1.

bahwa Terbanding mengkategorikan transaksi dengan PT. MTJ sebagai Jasa Manajemen;

bahwa pengertian jasa manajemen berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-11/PJ.222/1984 adalah jasa dengan ikut serta langsung dalam melaksanakan
manajemen dengan mendapatkan balas jasa berupa imbalan manajemen (management
fee). Fungsi dalam tugas manajemen diantaranya adalah ikut serta secara langsung dalam
merencanakan, memimpin dan mengendalikan upaya dari anggota perusahaan;

SE

2.

KR

bahwa Pemohon tidak setuju dengan pengenaan PPh Pasal 23 atas biaya-biaya yang
dipersoalkan dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.584.042.721,00 dengan alasanalasan sebagai berikut:

3.

bahwa transaksi-transaksi dengan PT. MTJ antara lain berupa biaya stevedoring, bagging,
dsb. Biaya-biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan kerja sejak di pelabuhan, gudang

Dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36/2008 (UU PPh 36/2008)
disebutkan bahwa:

PA
JA

4.

K

pengantongan sampai dengan pengiriman barang kepada konsumen akhir.
Kegiatan-kegiatan tersebut memang dilakukan oleh pihak lain yaitu PT. MTJ , namun PT.
MTJ tidak ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan tugas dari fungsi-fungsi
manajemen yang ada dan proses pengambilan keputusan manajemen PT. YI . Sehingga
dapat disimpulkan bahwa biaya-biaya tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa
manajemen;

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
b.

...

c.

Sebesar 2% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

ILA
N

...

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

2)

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”

GA
D

1)

Adapun definisi dari jasa lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU PPh Nomor
36/2008 tersebut didefinisikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 Pasal 1 (1) & (2) mengatakan bahwa:
1.

Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari
jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

2.

Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
...

b.

...

c.

...

IA

a.

TP

EN

5.

a.

AR

bahwa berdasarkan penjelasan diatas, jasa-jasa yang dilakukan oleh PT. MTJ bukan
merupakan Jasa Manajemen dan tidak diatur sebagai jasa lain dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Dengan demikian, jasa tersebut bukan objek PPh Pasal
23;

ET

bahwa atas pembayaran jasa-jasa lainnya, Wajib Pajak telah melakukan pemotongan PPh
Pasal 23 sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Nomor 36/2008 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008;

SE

KR

bahwa dalam pemeriksaan dihadapan Majelis melalui persidangan, Pemohon Banding
menyampaikan dokumen bukti pendukung berupa:
1. Tabel daftar tagihan dari PT. MTJ ;
2. Surat Tanggapan SPHP;
3. Surat Tanggapan SPUH;
4. Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
5. Tanda Terima Peminjaman Dokumen (Pemeriksaan dan Keberatan);
6. Rekapitulasi Material;
7. Tagihan Material;
8. Faktur Pajak;
9. Rekapitulasi PPN;

10. Rekonsiliasi GL AP dan Tagihan;
11. SPT Masa PPN periode Maret, April, Juli, Agustus, September, November Tahun 2009;
bahwa setelah menyampaikan dokumen bukti pendukung tersebut diatas, Pemohon Banding
menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
bahwa Uji Bukti pertama dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2013. Data yang diserahkan
Pemohon Banding (PB) kepada Terbanding (TB) adalah Tabel Daftar Tagihan dari PT. MTJ ,
Surat Tanggapan SPHP, Surat Tanggapan SPUH. Terbanding meminta Pemohon Banding
untuk memisahkan tagihan atas material;



bahwa Uji Bukti kedua dilakukan pada tanggal 6 September 2013. Data yang diserahkan
PB kepada Terbanding adalah Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Tanda Terima
Peminjaman Dokumen (Keberatan);



bahwa Uji Bukti Ketiga dilakukan pada tanggal 13 September 2013. Data yang diserahkan
Pemohon Banding kepada Terbanding adalah Rekapitulasi Material, Tagihan Material,
Tanda Terima Peminjaman Dokumen (Pemeriksaan). Pemohon Banding dan Terbanding
melakukan Rekonsiliasi atas tagihan material. Terbanding memberikan LHP/KKP kepada
Pemohon Banding. Terbanding meminta Pemohon Banding untuk memisahkan tagihan
yang terdapat unsur PPN serta rekonsiliasi antara GL AP sisi kredit dengan angka tagihan;



bahwa Uji Bukti keempat dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2013. Data yang diserahkan
Pemohon Banding kepada Terbanding adalah Rekapitulasi PPN dan Rekonsiliasi GL AP
dengan Tagihan. Pemohon Banding dan Terbanding melakukan rekonsiliasi atas tagihan
yang terdapat unsur PPN. Terbanding meminta Pemohon Banding untuk membawa Faktur
Pajak asli dan SPT Masa PPN asli tahun 2009;



bahwa Uji Bukti kelima dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2013. Data yang diserahkan PB
kepada TB adalah Faktur Pajak dan SPT Masa PPN periode Maret, April, Juli, Agustus,
September, November tahun 2009. Pemohon Banding dan Terbanding melakukan
rekonsiliasi antara Faktur Pajak dan SPT Masa PPN;

GA
D

ILA
N

PA
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K



EN

bahwa kesimpulan Pemohon Banding atas fakta-fakta yang ada adalah sebagai berikut:

TP

bahwa tagihan-tagihan dari PT MTJ dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu:
1. Jasa-jasa sehubungan dengan penurunan barang dari kapal sampai barang sampai di
gudang dan siap dijual yang tidak terutang PPh Pasal 23;
2. Jasa-jasa yang terutang PPh Pasal 23 seperti trucking, bagging, dan jasa lainnya;
3. Material berupa cable tie dan bags;

AR

IA

bahwa menurut Pemohon Banding, jasa-jasa tersebut dalam butir 1 serta material tersebut pada
butir 3 diatas, bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena bukan merupakan jasa lain yang
diatur dalam PMK Nomor 244/PMK.03/2008 serta tidak dapat digolongkan sebagai jasa
manajemen karena tidak sesuai dengan definisi jasa manajemen berdasarkan SE11/PJ.222/1984;
bahwa atas jasa-jasa yang terutang PPh Pasal 23, Pemohon Banding sudah memotong dan
menyetor sesuai peraturan yang berlaku;

ET

Menurut Majelis

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Objek Pajak Penghasilan
Pasal 23 sebesar Rp5.584.042.721,00;

KR

bahwa koreksi dilakukan oleh Terbanding karena Terbanding berpendapat terdapat objek PPh
Pasal 23 masa Januari s.d. Desember 2009 berupa jasa manajemen yang belum dilaporkan
Pemohon Banding dalam SPT-nya;

SE

bahwa Pemohon Banding menyatakan pembayaran sejumlah Rp5.584.042.721,00 kepada PT
MTJ adalah bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena bukan merupakan jasa lain yang
diatur dalam PMK Nomor 244/PMK.03/2008 serta tidak dapat digolongkan sebagai jasa
manajemen karena tidak sesuai dengan definisi jasa manajemen berdasarkan SE11/PJ.222/1984;

bahwa usaha Pemohon Banding adalah importir pupuk dalam bentuk bulk yang pendistribusian
dan penanganan pupuk tersebut dilakukan oleh perusahaan lain yang ditunjuk oleh Pemohon

Banding yaitu PT MTJ (Meroke);
bahwa Pemohon Banding memiliki dua perjanjian dengan PT MTJ
‘Distributorship Agreement’ dan ‘Logistic Service Agreement’;

yang diberi nama

K

bahwa berdasarkan Distributorship Agreement, diantaranya diatur hal-hal sebagai berikut:
MTJ ditunjuk sebagai exclusive distributor untuk menjual pupuk tertentu milik Pemohon
Banding,

-

Pengeluaran pupuk dari gudang oleh Meroke harus mendapat persetujuan Pemohon
Banding terlebih dahulu,

-

Begitu pupuk dikeluarkan dari gudang, kepemilikan pupuk berpindah ke Meroke,

-

Meroke harus membayar lunas atas pupuk yang dikeluarkan dari gudang dalam waktu 30
hari sejak tanggal invoice,

-

Meroke bertanggung jawab untuk memasarkan dan mempromosikan pupuk sesuai dengan
rencana penjualan yang telah disepakati, semua biaya untuk kegiatan pemasaran menjadi
tanggung jawab Meroke,

-

Meroke bertanggung jawab atas biaya gudang dan biaya-biaya penyimpanan pupuk
didalam gudang,

ILA
N

PA
JA

-

bahwa berdasarkan Logistics Services Agreement, diantaranya diatur hal-hal sebagai berikut:
Meroke bertanggung jawab untuk menyelesaiakan urusan kepabeanan atas importasi, serta
mengemas pupuk ke dalam karung-karung,

-

Meroke wajib mengatur pengiriman dan penyimpanan pupuk yang diimpor ke gudang yang
telah ditentukan, bertanggung jawab atas kondisi pupuk selama disimpan dalam gudang,

-

Hak milik pupuk yang ada dalam gudang berada pada Pemohon Banding, semua risiko
kehilangan atas pupuk dalam gudang menjadi tanggungan Pemohon Banding,

-

Pemohon Banding membayar jasa yang dilakukan Meroke sebesar sesuai kontrak yang
telah disetujui 30 hari sebelum tiap kali dilakukan pengapalan;

EN

GA
D

-

TP

bahwa data dan fakta yang disampaikan oleh Terbanding, koreksi Terbanding a quo sudah
memperhitungkan biaya bagging dan pengurangan-pengurangan lain sebagaimana bukti yang
disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan yang perhitungannya sebagai
berikut:
Harga (Rp)

Jumlah (Rp)

Stevedoring, Forwarding, Clearance Documents
and Port charges

435.000,00 /CTN

5.655.000,00

2.

Trucking

420.000,00 /CTN

5.460.000,00

3.

Bags

74.500,00 /ton

26.469.850,00

4.

Bagging bulk into 50 kg/bag

41.000,00 /ton

14.567.300,00

5.

Cable Tie

1.550,00 /ton

550.715,00

6.

Adm D/O

100.000,00 /doc

100.000,00

7.

Other Import Taxes

750.000,00

750.000,00

8.

PPN 10%

5.355.287,00
58.908.152,00

ET

AR

IA

1.

KR

Faktur Nomor 09/MTJ/YI/00040

Jumlah

SE

bahwa penegasan Pemohon Banding yang menyatakan Distributorship Agreement adalah murni
perjanjian jual beli pupuk antara Pemohon Banding dengan Meroke tidaklah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang diatur baik dalam Distributorship Agreement maupun dalam Logistics
Services Agreement, karena dalam dua perjanjian tersebut dinyatakan bahwa pupuk yang
masih ada di dalam gudang merupakan milik Pemohon Banding. Meroke dibayar oleh Pemohon
Banding untuk bertanggung jawab atas penanganan dan perawatan gudang beserta isinya
(manajemen gudang beserta isinya, dalam hal ini terutama pupuk);

bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar
Rp5.584.042.721,00 sesuai dengan fakta serta data yang ada dan sesuai dengan ketentuan
perpajakan sehingga koreksi pihak Terbanding tetap dipertahankan;

PA
JA

K

Menimbang

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

Menimbang

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi Pendapat Majelis atas pokok sengketa
adalah sebagai berikut:
Koreksi
Terbanding
(Rp.)

Dasar Pengenaan Pajak

Dipertahankan
Majelis
(Rp.)

5.584.042.721,00

Tidak Dapat
Dipertahankan Majelis
(Rp.)

ILA
N

Uraian Sengketa

5.584.042.721,00

GA
D

Menimbang

0,00

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak
banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang masih harus dibayar PPh Pasal 23 Masa
Pajak Januari s.d. Desember 2009 dihitung kembali sebagai berikut:
Terbanding
(Rp)
9.247.970.230
184.989.075

Majelis
(Rp)
9.247.970.230
184.989.075

73.308.220
0

73.308.220
111.680.855

73.308.220
111.680.855

40.205.108
151.885.963

40.205.108
151.885.963

TP

Dasar Pengenaan Pajak PPh
PPh Pasal 23 Terutang
Kredit Pajak:
 Setoran Masa dan Tahunan
Pajak yang tidak/kurang dibayar
Sanksi administrasi:
 Bunga Pasal 13 (2) KUP
Jumlah PPh ymh dibayar

Pemohon Banding
(Rp)
3.663.927.509
73.308.220

EN

Uraian

IA

Mengingat

0
0

ET

Memutuskan

AR

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

KR

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1726/WPJ.07/2012 tanggal 18 September 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00049/203/09/056/11
tanggal 22 Juni 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009, atas nama: PT YI , sehingga
jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah :

SE

Uraian

Dasar Pengenaan Pajak PPh
PPh Pasal 23 Terutang
Kredit Pajak:
 Setoran Masa dan Tahunan
Pajak yang tidak/kurang dibayar

Majelis
(Rp)
9.247.970.230
184.989.075
73.308.220
111.680.855

Sanksi administrasi:
 Bunga Pasal 13 (2) KUP
Jumlah PPh ymh dibayar

40.205.108
151.885.963

Drs. I Putu Setiawan, M.M.
Drs. Binsar Siregar, Ak.
Drs. Firman Siregar, M.A.

sebagai Hakim Anggota
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh:
Drs. Subandi, Ak. M.M.

sebagai Panitera Pengganti,
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JA

K

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan
Musyawarah Majelis XVI.A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti
sebagai berikut:

Ruwaidah Afiyati, S.E., M.M., M.H., CfrA.
Drs. Firman Siregar, M.A.
Anwar Syahdat, S.H., M.E.

ILA
N

Putusan Nomor: PUT-067199.12/2009/PP/M.XVIA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan susunan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh:

sebagai Panitera Pengganti,

GA
D

Mohammad Irwan, S.E, M.M.

SE

KR

ET

AR

IA

TP

EN

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

