: Put-67651/PP/M.IVA/16/2016

Jenis Pajak

: PPN

Tahun Pajak

: 2010

Pokok Sengketa

: koreksi positif Penghasilan Netto sebesar Rp41.413.333.268,00
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Putusan Nomor

Menurut Terbanding

DI
LA
N

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Peneriksaan, diketahui
bahwa koreksi atas Harga Pokok Penjualan akun biaya lain-lain adalah sebesar
Rp42.487.550.819,00. Sedangkan yang diajukan banding adalah akun biaya lain-lain
pos–Payment of Application Cost sebesar Rp41.413.333.268,00 karena berdasarkan
Technical Assistance Agreement tanggal 6 September 2002, Article III point 3.9, Payment
of Application Cost tersebut merupakan biaya design dan aplikasi produk baru yang
dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Denso Corp Jepang berdasarkan cost dan
biaya yang dikeluarkan Denso Corp Jepang. Pekerjaan tersebut dilakukan di luar Indonesia.
Sesuai dengan bentuk dan sifat dari biaya tersebut diyakini bahwa biaya tersebut
merupakan biaya Riset dan Pengembangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia;

GA

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen dan data berupa Daftar Nama Pelanggan
(Customer) dari Pemohon Banding (PT DI ) yang meminta komponen baru, dan Technical
Assistance Agreement (TAA) beserta terjemahan resminya, disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

IA
T

PE
N

Pasal III paragraf 3.9 Technical Assistance Agreement menyebutkan:
Atas permintaan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pemegang Lisensi kepada Pemberi
Lisensi, Pemberik Lisensi akan membuat pekerjaan modifikasi, aplikasi baru atau
rancangan baru berkenaan dengan Produk Kontrak yang harus dibuat oleh Pemegang
Lisensi tetapi tidak dilepaskan oleh Pemberi Lisensi dalam produksi komersial, atau
rencana jalur-jalur (lines) dan proses-proses pembuatan, atau melakukan pekerjaan lain
yang mungkin diperlukan oleh Pemegang Lisensi berkenaan dengan pembuatan Produk
Kontrak pada Pemegang Lisensi, apabila Pemberi Lisensi dapat, menurut pendapat
Pemberi Lisensi, untuk berbuat begitu, atas biaya Pemegang Lisensi. Informasi yang
diberikan kepada Pemegang Lisensi oleh Pemberi Lisensi berkenaan dengan pekerjaan
yang disebutkan dalam Ayat ini harus diberlakukan sebagai Informasi Teknis, dan
Pemegang Lisensi wajib menggunakannya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dari
Perjanjian ini. Rincian pekerjaan-pekerjaan ini harus disetujui sebelumnya oleh para pihak
dalam Perjanjian ini dari waktu ke waktu;

SE
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bahwa berdasarkan alur/prosedur "New Model/Product Development” yang menimbulkan
biaya Payment of Application Cost dan penjelasan Pemohon Banding diketahui hal-hal
sebagai berikut:
a. Pemohon Banding menyebut/ mengkategorikan sebagai "Product Bard” adalah
produk/part yang belum pernah diproduksi atau di rakit di Pemohon Banding;
b. Biaya tersebut muncul karena adanya permintaan product baru dari Customer
(pelanggan) Pemohon Banding;
c. Product baru diminta oleh pelanggan karena pelanggan mengeluarkan kendaraan motor
(baik roda dua maupun roda empat) model baru;
d. Berdasarkan informasi model baru produk pelanggan, Pemohon Banding akan
mengecek spesifikasi produk yang diminta oleh pelanggan untuk mengetahui apakah
produk/ model yang diminta pelanggan sudah diproduksi di Denso Corporation Japan
(DNJP) atau Denso Overseas lainnya;
e. Hasil pengecekan tersebut untuk menentukan proses "development” yang akan
dilakukan, yaitu:
- Development sepenuhnya oleh Pemohon Banding (PT DI ),
- Delelopment sepenuhnya oleh Denso Corporation Japan (DNJP),
- Dasar development oleh Denso Corporation Japan (DNJP) dan dimodifikasi oleh PT
DI ,
- Development oleh Denso Overseas lainnya;
f. Dalam kasus ini development sepenuhnya dilakukan oleh Denso Japan dan hasilnya
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adalah prototype baru;
g. Bahwa kegiatan riset dan pengembangan produk baru dilakukan di Jepang oleh Denso
Corporation Japan (DNJP);
h. Biaya yang terjadi dari kegiatan Denso Corporation Japan (DNJP) untuk menghasil
prototype baru tersebut ditagihkan ke PT DI ;
i. Dalam proses pengembangan produk baru tersebut, tidak terdapat proses negosiasi
harga antara PT DI dengan Denso Corporation Japan (DNJP);
j. Hak atas prototype dari basil pengembangan produk tersebut dimiliki oleh Denso
Corporation Japan (DNJP);
k. Prototype baru tersebut akan akan diproduksi massal oleh PT DI
dan atas
penjualannya dikenakan royalti;
bahwa alasan Pelanggan Pemohon Banding yang meminta komponen baru antara lain
sebagai berikut:
Surat Permintaan
Pelanggan

Nama Produk Baru

Alasan Permintaan
Produk
Baru
Phase In:
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No Nama Pelanggan

PE
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GA

1 Yamaha Indonesia New Product Information Oxigen Sensor
Mfg (YIMM)
(NPI)
2 Astra Daihatsu
Request for Design &
Unit Assy Cooling New Design: Daihatsu
Motor (ADM)
Development of Darts
request to Design/
(RDDP)
Develop the Air
Conditioner parts
3 Astra Daihatsu
New Product Information Full Model Change New Design: DO1 N
Motor (ADM)
(NPI)
Model is a Full Modes
Change from current
Xenia Avanza
4 Astra Honda MotorNew Product Information Flywheel
Phase In:
(AHM)
(NPI)
Component Stator
Componen
bahwa terdapat pennbayaran tagihan ke Denso Corporation Japan dengan nama akun
biaya Aplication Cost;

ET
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T

bahwa Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KMK.04/1990 rnenyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang
nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi (product development), serta biaya
untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi untuk pengembangan proses
(process technology). Jadi disamping biaya-biaya untuk pengembangan produk (product
development) balk jenis maupun mutu, serta biaya untuk meningkatkan effisiensi
perusahaan, dan teknologi untuk pengembangan proses (process technology), termasuk
dalam biaya penelitian dan pengembangan adalah penemuan teknologi atau sistem baru
bagi pengembangan perusahaan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang
PPh);
Berdasarkan ketentuan dan hal-hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

KR

bahwa biaya Payment of Application Cost menurut Pemohon Banding adalah biaya design
untuk pembuatan modifikasi, aplikasi atau design baru, yang didasarkan pada agreement
TAA antara PT DI dan Denso Corporation Japan (DNJP) Pasal III paragraf 3.9;

SE

bahwa Pasal III paragraf 3.9 Agreement TAA tersebut antara lain menyebutkan bahwa Atas
permintaan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pemegang Lisensi kepada Pemberi Lisensi,
Pemberi Lisensi akan membuat pekeriaan modifikasi, aplikasi baru atau rancandan baru
berkenaan dengan Produk Kontrak yang harus dibuat oleh Pemegang Lisensi tetapi tidak
dilepaskan oleh Pemberi Lisensi dalam produksi komersial, ………. dan seterusnya;
bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh serta
berdasarkan Pasal III paragraf 3.9 Agreement TM, dan dengan memperhatikan alasan
Permintaan Produk Baru para pelanggan Pemohon Banding (PT DI ) yang didukung
dengan uraian dalam alur/prosedur "New Model/Product Development” maka dapat

disimpulkan bahwa biaya "Payment of Application Cost" pada dasarnya adalah biaya
penelitian dan pengembangan dalam rangka untuk menemukan teknologi atau sistem baru
bagi pengembangan produk (product development) perusahaan;

Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan sebagai berikut:
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bahwa pada dasarnya biaya tersebut dapat dibebankan sepanjang dilakukan di Indonesia
dalam jumlah yang wajar. Namun demikian karena biaya "Payment of Application Cost"
dibayarkan/ ditagih Denso Corporation Japan, yang menunjukan bahwa pelaksanaan riset
dan pengembangan dilakukan di Jepang, maka biaya tersebut tidak dapat dibiayakan
sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh dan penjelasannya;

DI
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bahwa Biaya Application Cost dikategorikan sebagai biaya riset dan pengembangan
dengan alasan:
- Biaya tersebut menimbulkan produk baru atau pengembangan produk baru,
- Pemohon Banding tetap membayar royalti atas penjualan produk tersebut,
- Hak atas produk baru/pengembangan produk ada pada Denso Corporation Japan;
- Applicaton Cost yang dibebankan oleh Dense Corporation Japan kepada Pemohon
Banding merupakan penggantian biaya yang timbul atas kegiatan pengembangan
produk baru tersebut;

GA

bahwa Kegiatan Riset dan Pengembangan tersebut dilakukan oleh DNJP di Jepang (sesuai
dengan pernyataan Pemohon Banding sendiri yaitu "Mengapa harus dilaksanakan di
Jepang": Sebagaimana bisnis multinasional pada umumnya, untuk efisiensi dan
kemudahan di dalam koordinasi, Denso International hanya melakukan kegiatan penelitian
dan pengembangan atas produknya di satu tempat, dalam hal ini di Jepang sebagai
principal sekaligus pemilik lisensi);

PE
N

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh Tahun 2008 dan
penjelasanya, bahwa biaya untuk keperluan riset dan pengembangan (Biaya R&D) dapat
dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang riset dan pengembangan tersebut
dilakukan di Indonesia;
bahwa dengan demikian koreksi pemeriksa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan tetap dipertahankan;

IA
T

bahwa dalam hal Pemohon Banding menyatakan bahwa Biaya Application Cost merupakan
biaya pengadaan/pembelian jasa (untuk pembuatan modifikasi, aplikasi baru, atau design
baru), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

ET
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1. Dalam PSAK 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan antara lain disebutkan
sebagai berikut:
Pengertian:
Riset adalah penelitian yang orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan
harapan memperoleh pengetahuan dan pemahaman teknis atau ilmiah yang baru.
Pengembangan adalah penerapan hasil riset atau pengetahuan lain ke dalam suatu
rencana atau desain untuk menghasilkan, bahan, alat, produk, proses, sistem atau
jasa, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

-

Contoh kegiatan riset:
a) kegiatan yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru;
b) penelitian lebih lanjut terhadap kemungkinan penerapan hasil riset atau
pengetahuan lainnya;
c) penelitian untuk menemukan alternatif produk dan proses; dan
d) formulasi dan desain kemungkinan alternatif-alternatif produk dan proses baru
atau disempurnakan.

SE

KR

-

-

Contoh kegiatan penelitian:
a) evaivasi alternatif produk atau proses produksi;
b) rancangan, konstruksi, dan pengujian prototipe dan model sebelum diproduksi;
c) rancangan peralatan dan cetakan yang melibatkan teknologi baru;

d) rancangan, konstruksi dan operasi pabrik percontohan (pilot plant) yang skala
ekonominya tidak layak untuk produksi komersial
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2. Dari ketentuan pada PSAK Nomor 20 tersebut antara lain diketahui:
bahwa pengembangan adalah penerapan hasil riset atau pengetahuan lain ke dalam suatu
rencana atau desain untuk menghasilkan, bahan, alat, produk, proses, sistem atau jasa,
sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian;

DI
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bahwa termasuk dalam contoh kegiatan riset adalah formulasi dan desain kemungkinan
alternatif-alternatif produk dan proses baru atau disempurnakan. Dengan melihat dari sifat
kegiatan "biaya Aplication Cost" adalah untuk pembuatan modifikasi, aplikasi baru, atau
design baru (sesuai penjelasan Pemohon Banding sendiri), maka kegiatan tersebut
termasuk dalam pengertian Biaya Riset dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
PSAK 20 dan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh tahun 2008. Akan tetapi karena kegiatan
tersebut tidak dilaksanakan di Indonesia, maka biaya Aplication Cost tidak dapat
dibebankan secara fiskal dan harus dikoreksi.
3. Selain hal tersebut di atas, pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa
Biaya Application Cost hanva merupakan biaya pengadaan/pembelian jasa (untuk
pembuatan modifikasi, aplikasi baru, atau design baru), terbantahkan dengan halhal
sebagai berikut:

GA

bahwa jika transaksi tersebut merupakan pengadaanlpembelian jasa, maka sudah
seharusnya sifatnya merupakan jual bell putus, sehingga tidak ada kewajiban untuk
membayar royati atas pembuatan dan penjualan produk dimaksud. Dalam hal ini Pemohon
Banding masih berkewajiban untuk membayar royalti kepada Denso Corporation Japan
(DNJP) atas pembuatan dan penjualan produk desain baru tersebut;
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bahwa jika transaksi tersebut merupakan pengadaan/pembelian jasa yang sifatnya jual bell
putus, maka seharusnya hak atas pembuatan dan penjualan produk tersebut menjadi hak
Pemohon Banding. Dalam hal ini hak atas produk barulpengembangan produk masih
melekat pada Denso Corporation Japan (DNJP), yaitu dengan tetap diwajibkan bagi
Pemohon Banding untuk membayar royalti atas pembuatan dan penjualan produk baru
tersebut;

IA
T

bahwa dokumen yang diberikan Pemohon Banding tidak menunjukkan bahwa transaksi
biaya Application Cost merupakan pembelian/pengadaan jasa seperti Agreement Jual Beli/
pengadaan Jasa, Purchase/Service Order, Delivery OrderlLaporan Penyelesaian
Pekerjaan/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

ET
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bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa koreksi
Terbanding sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat alasan
untuk mengabulkan banding Pemohon Banding;
bahwa menurut Terbanding dalam persidangan :

SE

KR

bahwa koreksi HPP Akun biaya lain-lain, Pos Payment of Application Cost sebesar
Rp.41.413.333.268 karena berdasarkan Technical Assistance Agreement (TAA) tanggal
6/9/2002 adalah merupakan biaya design dan aplikasi produk baru yang dibayarkan oleh
Pemohon Banding kepada Denso Corp Jepang berdasarkan cost dan biaya yang
dikeluarkan oleh Denso Corp Jepang (DNJP). Sesuai dengan bentuk dan sifat dari biaya
tersebut diyakini oleh Terbanding, bahwa biaya tersebut merupakan kegiatan Riset dan
Pengembangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, yaitu di Jepang;
bahwa berdasarkan alur/prosedur New Model/Product Development sebagaimana
dikemukakan oleh Pemohon Banding terdapat ketentuan seperti a.l. :
• Pemohon Banding sebagai pemegang lisensi meminta kepada pemberi lisensi (DNJP)
berdasarkan permintaan pelanggan di dalam negeri untuk dibuatkan jasa modifikasi,
aplikasi atau desain/rancangan baru, karena DNJP sebagai pemberi lisensi memiliki
fasilitas investasi yang sangat besar seperti laboratorium, perlengkapan , dll
• kegiatan riset dan pengembangan produk baru dilakukan sepenuhnya oleh DNJP di
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Jepang, untuk menghasilkan prototype baru;
• biaya yang terjadi dari kegiatan DNJP yang menghasilkan prototype baru tersebut
ditagihkan ke Pemohon Banding (PT. DI );
• dalam proses pengembangan produk baru tersebut, tidak terdapat proses negosiasi
harga antara Pemohon Banding dengan DNJP;
• hak atas prototype dari hasil pengembangan produk tersebut dimiliki oleh DNJP.
Prototype baru tersebut akan diproduksi massal oleh Pemohon Banding, dan atas
penjualan produk prototype tersebut dikenakan royalty;

DI
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bahwa Terbanding melakukan koreksi adalah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU
PPh dan Penjelasannya menyebutkan bahwa "biaya untuk keperluan riset dan
pengembangan (biaya R&D) yang dilakukan di Indonesia, dapat dibebankan sebagai biaya
perusahaan". Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 KMK no.
769/KMK.04/1990, bahwa "yang dimaksud dengan biaya penelitian dan pengembangan
adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi (product
development), serta biaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi
untuk pengembangan proses (process technology)";
bahwa Terbanding tidak setuju dengan pendapat Pemohon Banding yang menyatakan,
bahwa sifat “transaksi tersebut adalah pengadaan/pembelian jasa kepada DNJP”, hal itu
karena Pemeriksa tidak menemukan dokumen pembelian atau pengadaan jasa
sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Banding;

GA

bahwa pada dasarnya biaya tersebut dapat dibebankan sepanjang dilakukan di Indonesia
dalam jumlah yang wajar, namun demikian karena biaya “Payment of Application Cost”
dibayarkan/ditagih DNJP, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan riset dan pengembangan
dilakukan di Jepang, maka biaya tersebut tidak dapat dibiayakan sesuai ketentuan Pasal 6
ayat (1) huruf f UU PPh dan Penjelasannya;
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bahwa biaya Application Cost dikategorikan sebagai biaya riset dan pengembangan dengan
alasan :
• Biaya tersebut menimbulkan produk baru atau pengembangan produk baru;
• Pemohon Banding tetap membayar royalty atas penjualan produk tersebut;
• Hak atas produk baru/pengembangan produk ada pada Denso Corporation Japan
(DNJP);
• Application Cost yang dibebankan oleh DNJP kepada Pemohon Banding merupakan
penggantian biaya yang timbul atas kegiatan pengembangan produk baru tersebut;

ET
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bahwa Pasal III Paragraf 3.9 Technical Assistance Agreement menyebutkan : "Atas
permintaan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pemegang Lisensi kepada Pemberi Lisensi,
Pemberi Lisensi akan membuat pekerjaan modifikasi, aplikasi baru atau rancangan baru
berkenaan dengan Produk Kontrak yang harus dibuat oleh Pemegang Lisensi tetapi tidak
dilepaskan oleh Pemberi Lisensi dalam produksi komersial, atau rencana jalur-jalur (lines)
dan proses-proses pembuatan, atau melakukan pekerjaan lain yang mungkin diperlukan
oleh Pemegang Lisensi berkenaan dengan pembuatan Produk Kontrak pada Pemegang
Lisensi, apabila Pemberi Lisensi dapat, menurut pendapat Pemberi Lisensi, untuk berbuat
begitu, atas biaya Pemegang Lisensi. Informasi yang diberikan kepada Pemegang
Lisensi....................";

SE
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bahwa Terbanding menyimpulkan Biaya Application Cost dikategorikan sebagai biaya riset
dan pengembangan karena merupakan penggantian biaya yang timbul atas kegiatan
pengembangan produk baru, seperti untuk pembuatan modifikasi, aplikasi baru atau design
baru, dan kegitan tersebut termasuk dalam pengertian Biaya Riset dan Pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam PSAK 20, dan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh;
bahwa menurut Terbanding Aplication Cost yang dibayarkan Pemohon Banding pada
dasarnya adalah biaya penelitian dan pengembangan dalam rangka untuk menemukan
teknologi atau sistem baru bagi pengembangan produk dan bukan semata-mata merupakan
biaya pengadaan/pembelian jasa (pembelian desain). Dalam hal transaksi merupakan
pengadaan/pembelian jasa, maka sudah seharusnya merupakan jual beli putus, sehingga
tidak ada kewajiban pembayaran royalti atas pembuatan dan penjualan produk massal, dan
hak atas pembuatan dan penjualan produk tersebut menjadi hak Pemohon Banding;
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bahwa biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan diluar Indonesia, sesuai
ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh, adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak ;
bahwa Terbanding baru membuat resume sengketa tanggal 28 April 2014 yang pada
intinya menyatakan :
bahwa Ruang lingkup kegiatan usaha Pemohon Banding adalah meliputi perakitan dan
produksi suku cadang dan peralatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen dan data berupa Daftar Nama Pelanggan
(Customer) Pemohon Banding yang meminta komponen baru, dan Technical Assistance
Agreement beserta terjemahan resminya, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
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bahwa Pasal III paragraf 3.9 Technical Assistance Agreement menyebutkan:
Atas permintaan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pemegang Lisensi kepada Pemberi
Lisensi, Pemberik Lisensi akan membuat pekerjaan modifikasi, aplikasi baru atau
rancangan baru berkenaan dengan Produk Kontrak yang harus dibuat oleh Pemegang
Lisensi tetapi tidak dilepaskan oleh Pemberi Lisensi dalam produksi komersial, atau
rencana jalur-jalur (lines) dan proses-proses pembuatan, atau melakukan pekerjaan lain
yang mungkin diperlukan oleh Pemegang Lisensi berkenaan dengan pembuatan Produk
Kontrak pada Pemegang Lisensi, apabila Pemberi Lisensi dapat, menurut pendapat
Pemberi Lisensi, untuk berbuat begitu, atas biaya Pemegang Lisensi. Informasi yang
diberikan kepada Pemegang Lisensi oleh Pemberi Lisensi berkenaan dengan pekerjaan
yang disebutkan dalam Ayat ini harus diberlakukan sebagai Informasi Teknis, dan
Pemegang Lisensi wajib menggunakannya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dari
Perjanjian ini. Rincian pekerjaan-pekerjaan ini harus disetujui sebelumnya oleh para pihak
dalam Perjanjian ini dari waktu ke waktu;
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bahwa berdasarkan alur/prosedur “New Model/Product Development” yang menimbulkan
biaya Payment of Application Cost dan penjelasan Pemohon Banding diketahui hal-hal
sebagai berikut:
1) Pemohon Banding (PT DNIA) mengkategorikan “Product Baru” adalah produk/part yang
belum pernah diproduksi atau di rakit di Pemohon Banding;
2) Biaya tersebut muncul karena adanya permintaan product baru dari Customer
(pelanggan) Pemohon Banding;
3) Product baru diminta oleh pelanggan karena pelanggan mengeluarkan kendaraan motor
(baik roda dua maupun roda empat) model baru;
4) Berdasarkan informasi model baru produk pelanggan, Pemohon Banding akan
mengecek spesifikasi produk yang diminta oleh pelanggan untuk mengetahui apakah
produk/model yang diminta pelanggan sudah diproduksi di Denso Japan (DNJP) atau
Denso Overseas lainnya.
5) Hasil pengecekan tersebut untuk menentukan proses “development” yang akan
dilakukan, yaitu:
a) Development sepenuhnya oleh PT DNIA,
b) Development sepenuhnya oleh DNJP,
c) Dasar development oleh DNJP dan dimodifikasi oleh PT DNIA,
d) Development oleh Denso Overseas lainnya.
6) Dalam kasus ini development sepenuhnya dilakukan oleh DNJP dan hasilnya adalah
prototype baru;
7) Bahwa kegiatan riset dan pengembangan produk baru dilakukan di Jepang oleh DNJP
(Denso Corporation Japan);
8) Biaya yang terjadi dari kegiatan DNJP untuk menghasil prototype baru tersebut
ditagihkan ke Pemohon Banding;
9) Dalam proses pengembangan produk baru tersebut, tidak terdapat proses negosiasi
harga antara Pemohon Banding dengan DNJP;
10) Hak atas prototype dari hasil pengembangan produk tersebut dimiliki oleh DNJP;
11) Prototype baru tersebut akan akan diproduksi massal oleh Pemohon Banding dan atas
penjualannya dikenakan royalti.
bahwa alasan Pelanggan Pemohon Banding yang meminta komponen baru antara lain
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sebagai berikut:
N
Nama
o
Pelanggan
1
Yamaha
Indonesia Mfg
(YIMM)
2
Astra Daihatsu
Motor (ADM)

bahwa terdapat pembayaran tagihan ke Denso Corporation Japan dengan nama akun
biaya Aplication Cost;
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bahwa Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KMK.04/1990 menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang
nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi (product development), serta biaya
untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi untuk pengembangan proses
(process technology). Jadi disamping biaya-biaya untuk pengembangan produk (product
development) baik jenis maupun mutu, serta biaya untuk meningkatkan effisiensi
perusahaan, dan teknologi untuk pengembangan proses (process technology), termasuk
dalam biaya penelitian dan pengembangan adalah penemuan teknologi atau sistem baru
bagi pengembangan perusahaan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh);
Mengingat ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KMK.04/1990
tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
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bahwa biaya Payment of Application Cost menurut Pemohon Banding adalah biaya design
untuk pembuatan modifikasi, aplikasi atau design baru, yang didasarkan pada agreement
TAA antara Pemohon Banding dan DNJP Pasal III paragraf 3.9;
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bahwa Pasal III paragraf 3.9 Agreement TAA tersebut antara lain menyebutkan bahwa Atas
permintaan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pemegang Lisensi kepada Pemberi Lisensi,
Pemberi Lisensi akan membuat pekerjaan modifikasi, aplikasi baru atau rancangan baru
berkenaan dengan Produk Kontrak yang harus dibuat oleh Pemegang Lisensi tetapi tidak
dilepaskan oleh Pemberi Lisensi dalam produksi komersial, …... dan seterusnya;

KR

bahwa aesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh serta berdasarkan Pasal
III paragraf 3.9 Agreement TAA, dan dengan memperhatikan alasan Permintaan Produk
Baru para pelanggan Pemohon Banding yang didukung dengan uraian dalam alur/prosedur
“New Model/Product Development” maka dapat disimpulkan bahwa biaya “Payment of
Application Cost” pada dasarnya adalah biaya penelitian dan pengembangan dalam rangka
untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan produk (product
development) perusahaan;

SE

bahwa pada dasarnya biaya tersebut dapat dibebankan sepanjang dilakukan di Indonesia
dalam jumlah yang wajar. Namun demikian karena biaya “Payment of Application Cost”
dibayarkan/ditagih oleh Denso Corporation Japan, yang menunjukan bahwa pelaksanaan
riset dan pengembangan dilakukan di Jepang, maka biaya tersebut tidak dapat dibiayakan
sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh dan penjelasannya;
Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan sebagai berikut:
bahwa Biaya Application Cost dikategorikan sebagai biaya riset dan pengembangan
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dengan alasan:
(1) Biaya tersebut menimbulkan produk baru atau pengembangan produk baru,
(2) Pemohon Banding tetap membayar royalti atas penjualan produk tersebut,
(3) Hak atas produk baru/pengembangan produk ada pada DNJP;
(4) Applicaton Cost yang dibebankan oleh DNJP kepada Pemohon Banding merupakan
penggantian biaya yang timbul atas kegiatan pengembangan produk baru tersebut;
bahwa Kegiatan Riset dan Pengembangan tersebut dilakukan oleh DNJP di Jepang (sesuai
dengan pernyataan Pemohon Banding sendiri yaitu “Mengapa harus dilaksanakan di
Jepang”: Sebagaimana bisnis multinasional pada umumnya, untuk efisiensi dan
kemudahan di dalam koordinasi, Denso International hanya melakukan kegiatan penelitian
dan pengembangan atas produknya di satu tempat, dalam hal ini di Jepang sebagai
principal sekaligus pemilik lisensi);
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bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh tahun 2008 dan penjelasanya, bahwa
biaya untuk keperluan riset dan pengembangan (Biaya R&D) dapat dibebankan sebagai
biaya perusahaan sepanjang riset dan pengembangan tersebut dilakukan di Indonesia;
bahwa dalam hal Pemohon Banding menyatakan bahwa Biaya Application Cost merupakan
biaya pengadaan/pembelian jasa (untuk pembuatan modifikasi, aplikasi baru, atau design
baru), disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam PSAK 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan antara lain disebutkan sebagai
berikut:
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1) Pengertian:
Riset adalah penelitian yang orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan
harapan memperoleh pengetahuan dan pemahaman teknis atau ilmiah yang baru.
Pengembangan adalah penerapan hasil riset atau pengetahuan lain ke dalam suatu
rencana atau desain untuk menghasilkan, bahan, alat, produk, proses, sistem atau
jasa, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

IA
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2) Contoh kegiatan riset:
(a)
kegiatan yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru;
(b)
penelitian lebih lanjut terhadap kemungkinan penerapan hasil riset atau
pengetahuan lainnya;
(c)
penelitian untuk menemukan alternatif produk dan proses; dan
(d)
formulasi dan desain kemungkinan alternatif-alternatif produk dan proses
baru atau disempurnakan.
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3) Contoh kegiatan penelitian:
(a) evaluasi alternatif produk atau proses produksi;
(b) rancangan, konstruksi, dan pengujian prototipe dan model sebelum diproduksi;
(c) rancangan peralatan dan cetakan yang melibatkan teknologi baru;
(d) rancangan, konstruksi dan operasi pabrik percontohan (pilot plant) yang skala
ekonominya tidak layak untuk produksi komersial.
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4) Dan ketentuan pada PSAK Nomor 20 tersebut antara lain diketahui bahwa:
- Pengembangan adalah penerapan hasil riset atau pengetahuan lain ke dalam suatu
rencana atau desain untuk menghasilkan, bahan, alat, produk, proses, sistem atau
jasa, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.
- Termasuk dalam contoh kegiatan riset adalah formulasi dan desain kemungkinan
alternatif-alternatif produk dan proses baru atau disempurnakan.
- Dengan melihat dari sifat kegiatan "biaya Aplication Cost" adalah untuk pembuatan
modifikasi, aplikasi baru,
atau design baru (sesuai penjelasan/alasan Pemohon
Banding sendin), make kegiatan tersebut termasuk dalam pengertian Biaya Riset
dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam PSAK 20 dan Pasal 6 ayat (1)
huruf f UU PPh tahun 2008.
- Akan tetapi karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di Indonesia, maka biaya
Aplication Cost tidak dapat dibebankan secara fiskal dan harus dikoreksi
5) Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan Wikipedia Ensiklopedia Babas, Riset atau
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penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan
dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan,
menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini
menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa,
tingkah laku, teori, dan hukum, serta rnembuka peluang bagi penerapan praktis dari
pengetahuan tersebut. lstilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi
informasi menyeluruh mengenai suatu subyek tertentu, dan biasanya dihubungkan
dengan hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah. Kate ini diserap dari kata bahasa
Inggris research yang diturunkan dari bahasa Perancis yang memiliki arti harfiah
"menyelidiki secara tuntas".
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6) Lebih lanjut, Penelitian dan pengembangan (Bahasa Inggris: Research and
Development, atau R&D) adalah kegiatan penelitian dan pengembangan, dan
memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan
pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Aktivitas penelitian dan pengembangan
biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga atau pusat khusus yang dimiliki oleh
suatu perusahaan, perguruan tinggi, atau lembaga negara. Dalam konteks bisnis,
"penelitian dan pengembangan" biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi
Ice masa yang akan datang dan untuk jangka panjang baik dalam bidang ilmu
maupun dalam bidang teknologi. Metode yang dipakai dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan biasanya menggunakan teknik riset ilmiah yang standar tanpa
mengharapkan hasil yang pasti (bentuk riset ilmiah murni) atau untuk mendapatkan
prakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial dalam waktu dekat.
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bahwa dengan demikian, dari keseluruhan pengertian sebagaimana ada dalam ketentuan
perundang-undangan perpajakan, PSAK maupun dalam pengertian umum yang ada terkait
apa yang termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, maka berdasarkan
bentuk dan sifatnya, application cost yang dibayarkan Pemohon Banding pada dasarnya
adalah biaya penelitian dan pengembangan dalam rangka untuk menemukan teknologi
atau sistem baru bagi pengembangan produk;
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bahwa selain hal tersebut di atas, pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa
Biaya Application Cost hanya merupakan biaya pengadaan/pembelian jasa (untuk
pembuatan modifikasi, aplikasi baru, atau design baru), terbantahkan dengan hal-hal
sebagai berikut:
a. Jika transaksi tersebut merupakan pengadaan/pembelian jasa, maka sudah seharusnya
sifatnya merupakan jual beli putus, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar royati
atas pembuatan dan penjualan produk dimaksud. Faktanya sifat transaksi bukan jual beli
putus, karena dalam hal ini Pemohon Banding masih berkewajiban untuk membayar
royalti kepada DNJP atas pembuatan dan penjualan produk desain baru tersebut;
b. Jika transaksi tersebut merupakan pengadaan/pembelian jasa yang sifatnya jual beli
putus, maka seharusnya hak atas pembuatan dan penjualan produk tersebut menjadi
hak Pemohon Banding. Dalam hal ini hak atas produk baru/pengembangan produk
masih melekat pada DNJP, yaitu dengan tetap diwajibkan bagi Pemohon Banding untuk
membayar royalti atas pembuatan dan penjualan produk baru tersebut;

KR

bahwa dokumen yang diberikan Pemohon Banding tidak menunjukkan bahwa transaksi
biaya Application Cost merupakan pembelianlpengadaan jasa seperti Agreement Jual
Beli/pengadaan Jasa, Purchase/Service Order, Delivery Order/Laporan Penyelesaian
Pekerjaan/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

SE

bahwa perlu pula Terbanding sampaikan bahwa berdasarkan data dan informasi, diketahui
bahwa salah satu kegiatan utama yang menjadi perhatian Denso Corporation Japan adalah
bidang riset dan pengembangan. Hal ini diketahui dari situs resmi Denso Corporation :
http://www.globaldenso.com/en/aboutdenso/company/index.html

DENSO, a leading supplier of advanced automotive technology, systems and components
for all the world's major automakers
DENSO operates in more than 35 countries and regions. Approximately 140,000 employees
are active in all aspects of the automotive business -- sales, product development and
design and manufacturing -- working in cooperation with regional car manufacturers and
suppliers to provide the most suitable solutions to regional requirements. Global
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consolidated sales totaled US$39.8 billion for fiscal year ended March 31, 2014.
At DENSO, there is no room for compromise when it comes to the quality of our products.
Our focus with all our products is consideration for the environment, safety, comfort, and
convenience. We invest 9.0 percent of consolidated sales in R&D activities. Moreover, we
go beyond our company walls to help our communities through employee volunteer
activities and corporate philanthropy.
Kesimpulan dan Usul
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bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan:
1. Bahwa biaya Application Cost yang Pemohon Banding bayarkan sesuai dengan bentuk
dan sifat biaya sebenarnya merupakan biaya riset dan pengembangan yang dilakukan
di luar negeri.
2. Bahwa pada dasarnya biaya riset dan pengembangan tersebut dapat dibebankan
sepanjang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar. Dalam hal pelaksanaan
riset dan pengembangan dilakukan di Jepanq, maka biaya tersebut tidak dapat
dibiayakan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh dan penjelasannya.
3. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor Nomor KEP-865/WPJ.19/2013 tanggal 4 Juli
2013 tentang Keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2010 telah benar dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
sehingga Terbanding mohon kepada Majelis Hakim IV Pengadilan Pajak untuk
mempertahankan keputusan a quo dan menolak permohonan banding Pemohon
Banding.
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Menurut Pemohon Banding
Penjelasan Design fee

bahwa Pasal 6 Undang-Undang PPh, menyatakan bahwa biaya riset dan pengembangan
yang dilakukan oleh perusahaan boleh dikurangkan namun hanya terbatas kepada aktivitas
riset dan pengembangan yang dilakukan di dalam negeri, hal tersebut tidak relevan
terhadap kasus ini (biaya design) dengan argument sebagai berikut :

TP

bahwa dalam kasus ini, Pemohon Banding tidak melakukan aktivitas riset dan
pengembangan, dan biaya ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya riset dan
pengembangan, melainkan Pemohon Banding membeli jasa pembuatan desain dari Denso
Corporation, Japan (DNJP);
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bahwa berdasarkan agreement TAA antara Pemohon Banding dan DNJP paragraf : 3.9
DNJP, berdasarkan atas permintaan dari Pemohon Banding, akan membuat modifikasi,
aplikasi baru, atau design baru terkait Contract Product yang tidak dikeluarkan oleh DNJP di
dalam produksinya (khusus untuk kepentingan Pemohon Banding), dan biaya atas
pembuatan modifikasi, aplikasi baru, atau design baru tersebut akan dibebankan kepada
Pemohon Banding. Hal ini menjelaskan bahwa tidak adanya tumpang tindih antara beban
atas design fee, royalty, dan R&D, dan juga mempertegas bahwa sifat dari transaksi
tersebut adalah pengadaan/ pembelian jasa kepada DNJP untuk pembuatan modifikasi,
aplikasi baru, atau design baru;

RE

bahwa Pemohon Banding mengunakan design tersebut untuk kepentingannya dalam
melakukan usaha di Indonesia sehingga biaya tersebut termasuk kategori biaya untuk
mendapatkan, rnenagih, dan memelihara penghasilan (3M);
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Penjelasan tentang Desaign fee, Research and Development dan Royalty sebagai berikut :
Design fee :
bahwa design fee merupakan biaya yang dibayarkan oleh pihak Pemohon Banding kepada
pihak Denso Jepang (DNJP) biaya tersebut berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh
pihak DNJP atas pembuatan komponen bare berdasarkan permintaan pelanggan di
Indonesia yang untuk selanjutnya diteruskan oleh pihak Pemohon Banding kepada DNJP;
Perbedaan Design fee, R & D dan dengan Royalty
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Design fee
bahwa terkait dengan sifat dan jasa pembuatan atau pembelian Design: Pemohon Banding
hanya membayar apabila Design yang dibuat oleh. DNJP sesuai dengan yang dipesan,
Pemohon Banding tidak menanggung biaya apabila DNJP gagal imtuk membuat design
tersebut, hal ini layaknya traksaksi jual beli atau pengadaan jasa biasa;
Research & Development
bahwa terkait dengan sifat biaya riset dan pengembangan: di dalam aktivitas riset dan
pengembangan terdapat ketidakpastian, apakah aktivitas tersebut akan membuahkan
sesuatu yang nantinya bermanfaat bagi perusahaan, proses riset dan pengembangan ini
biasanya dilakukan dalam waktu yang cukup lama karena melibatkan proses uji coba (Trial
& Error);
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bahwa perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan harus berhadapan dengan
kerugian atas biaya riset yang besar apabila ternyata proses riset tersebut tidak berhasil.
Hal ini sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf f, Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008,
dimana penekanannya adalah pada aktivitas “menemukan teknologi baru”, kalimat ini
menyiratkan bahwa dalam aktivitas riset dan pengembangan terdapat sebuat proses
“pencarian” yang belum tentu membuahkan suatu hasil;
Royalty
bahwa biaya yang dibayarkan ke Principal atas pengunaan Hak Patent pada barang yang
diproduksi oleh Perusahaan Manufacturing;

GA

bahwa dengan mengacu pada Technical Assistent Agreement antara DI dengan Principal
Jepang untuk mendapat Lisensi atas penggunaan Teknikal know-how pada penjualan
produk;

PE
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Alasan tidak dilakukan di Indonesia
bahwa sebagaimana bisnis mulnasional pada umumnya untuk efisiensi dan kemudahan di
dalam koordinasi, Denso International hanya melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan atas produknya di satu tempat, dalam hal ini di Jepang sebagai principal
sekaligus pemilik lisensi;
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bahwa biaya Design fee di Jepang bisa dibuktikan dan dikaitkan dengan biaya untuk
Mendapatkan, Menagih dan Memelihara keuntungan atau penghasilan, maka dapat
dibiayakan. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f biaya penelitian dan pengembangan (R&D)
untuk mempertagas juga dapat dibiayakan. Bila jasa Design ini tidak dapat dimanfaatkan
akan mengakibatkan omset penjualan akan naik yang akhirnya akan meningkatkan
keuntungan perusahaan dan juga meningkatkan pembayaran pajak Perusahaan. Bila mana
biaya Jasa Desugin ini tidak dibiayakan, apakah ada dalam pasal 9 rnenyebutkan boleh
tidak dibiayakan;

KR

Kesimpulan :
bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Pemohon Banding sebagai wajib pajak tetap pada
penjelasan Pemohon Banding di awal, bahwasannya jasa Desaign Fee yang Pemohon
Banding bayarkan ke DNJP bukanlah riset dan pengembangan sebagaimana pemikiran
pemeriksa dan bukan tennasuk ke dalam pengertian royalty. Biaya tersebut jelas
merupakan 3M sebagaimana pasal 6 Undang Undang PPh, dan bukan termasuk biaya
yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan sebagaimana tercantum di dalam
pasal 9 Undang-Undang PPh;
bahwa menurut Pemohon Banding dalam persidangan :

SE

bahwa berdasarkan TAA, atas permintaan Pemohon Banding, DNJP membuat modifikasi,
aplikasi baru, atau desain baru terkait Contract Product yg tdk dikeluarkan oleh DNJP
didalam produksinya (khusus untuk kepentingan Pemohon Banding), dan biaya atas
pembuatan modifikasi, aplikasi baru, desain baru menjadi beban PB. Sifat dari transaksi
tersebut adalah pengadaan/pembelian jasa kepada DNJP untuk pembuatan modifikasi,
aplikasi atau desain baru. Pemohon Bnading tidak melakukan aktivitas riset dan
pengembangan, dan biaya tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya riset dan
pengembangan melainkan Pemohon Banding membeli jasa pembuatan desain kepada

DNJP;
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bahwa sebagaimana Bisnis Multinasional pada umumnya untuk efisiensi dan kemudahan
didalam koordinasi, Denso Internasional hanya melakukan kegiatan penelitian di Jepang
sebagai principal sekaligus pemilik lisensi. Penelitian di Jepang adalah untuk memperoleh
kemudahan laboratorium dan kelengkapan peralatan untuk membuat modifikasi, aplikasi,
atau desain baru;
bahwa menurut Pemohon Banding, biaya desain merupakan biaya yg dibayarkan oleh
Pemohon Banding kepada pihak DNJP berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh DNJP
atas pembuatan modifikasi baru atas komponen yang sudah ada berdasarkan permintaan
pelanggan di Indonesia. Terkait dengan sifat dan jasa pembuatan atau pembelian jasa
desain tersebut, Pemohon Banding hanya membayar atas desain yang telah sesuai dengan
yang dipesan, hal ini layaknya transaksi jual beli atau pengadaan jasa biasa;
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bahwa dalam kegiatan riset dan pengembangan harus berhadapan dengan kerugian atas
biaya riset yang besar, apabila ternyata proses riset tersebut tidak berhasil. Hal ini sejalan
dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh, dimana penekanannya adalah pada "aktivitas
teknologi baru", kalimat ini menyiratkan bahwa dalam aktivitas riset dan pengembangan
terdapat sebuah proses "pencarian" yang belum tentu membuahkan suatu hasil;
bahwa biaya royalti adalah biaya yang dibayarkan ke principal atas penggunaan Hak Patent
pada barang yang diproduksi oleh Perusahaan Manufacturing.

GA

bahwa DNJP melakukan penagihan biaya aplikasi tidak hanya kepada Pemohon Banding
(PT. DI ), tetapi juga kepada Denso Group yang lain, seperti Denso Thailand
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bahwa pemanfaatan jasa desain yg dibeli sesuai dengan permintaan pelanggan, maka
akan mengakibatkan omzet penjualan naik yg akhirnya akan meningkatkan keuntungan
perusahaan dan juga meningkatkan pembayaran pajak perusahaan;
bahwa Pemohon Banding menggunakan desain tersebut untuk kepentingannya dlm
melakukan usaha di Indonesia, sehingga biaya tersebut termasuk kategori biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M);
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bahwa Pemohon Banding dalam kurun waktu Tahun 2000 sampai dengan 2010 telah
beberapa kali dilakukan pemeriksaan, dan atas biaya Application Cost/Biaya Desain tidak
dilakukan koreksi;
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bahwa biaya desain yang dibayarkan Pemohon Banding ke Denso Corporation Japan
(DNJK) merupakan upaya perusahaan untuk mendapatkan informasi teknis sebagai bagian
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana maksud Pasal 6
ayat 1 UU PPh, dan bukan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan, karen tidak
tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh;
bahwa berdasarkan penjelasan tertulis tanggal 16 Mei 2014, Pemohon Banding
menyatakan :

SE
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1. bahwa Pasal 6 UU PPh, menyatakan bahwa biaya riset dan pengembangan yang
dilakukan oleh perusahaan boleh dikurangkan namun hanya terbatas kepada
aktivitas riset dan pengembangan yang dilakukan di dalam negeri, hal tersebut tidak
relevan terhadap kasus ini yaitu Biaya Desain
2. bahwa dalam kasus ini, Pemohon Banding tidak melakukan aktivitas riset dan
pengembangan, dan biaya ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya riset dan
pengembangan, melainkan Pemohon Banding membeli jasa pembuatan desain dari
Denso Corporation, Japan.
3. bahwa Berdasarkan Perjanjian Bantuan Teknisantara Pemohon Banding dan Denso
Corporation, Japan paragraf : Pasal III ayat 3.9 (halaman 16/45) dijelaskan bahwa :
Atas permintaan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pemegang Lisensi akan membuat
pekerjaan modifikasi, aplikasi baru atau rancangan baru berkenaan dengan Produk
Kontrak yang harus dibuat oleh Pemegang Lisensi tetapi tidak dilepaskan oleh
Pemberi Lisensi dalam produk komersial, ….dan seterusnya…
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Dan biaya atas pembuatan modifikasi, aplikasi baru, atau desain baru tersebut
akan dibebankan kepada Pemohon Banding.
4. bahwa alasan tidak dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut :
Sebagaimana bisnis multinasional pada umumnya untuk efisiensi dan kemudahan di
dalam koordinasi, Denso Corporation, Japan hanya melakukan pekerjaan desain
atas produknya di satu tempat, dalam hal ini di Jepang sebagai principal sekaligus
pemilik lisensi atas teknologi. Biaya desain di Jepang bisa dibuktikan dan dikaitkan
dengan biaya untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara keuntungan atau
penghasilan.
Dengan dimanfaatkannya pembelian jasa desain dari Denso Corporation sesuai
dengan permintaan pelanggan maka akan mengakibatkan omzet penjualan naik
yang akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan juga meningkatkan
pembayaran pajak Perusahaan.
5. bahwa Jika ada keharusan bahwa pekerjaan Desain harus dilakukan di Indonesia,
menurut kami harus dilakukan kajian dan koordinasi yang mendalam serta
dituangkan dalam peraturan dari instansi terkait seperti BKPM, Kementrian
Perindustian, Kementrian Perdagangan dan Instansi lain, agar investor yang akan
masuk ke Indonesia mempunyai pengetahuan sejak awal bahwa biaya desain
(Application Cost) yang dilakukan di luar Indonesia tidak boleh dibiayakan.
6. bahwa dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1, tidak menyebutkan bahwa
biaya desain tidak boleh dibiayakan.
7. bahwa Pemohon Banding mengunakan desain tersebut untuk kepentingannya
dalam melakukan usaha di Indonesia sehingga biaya tersebut termasuk kategori
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M)
8. bahwa history Pemeriksaan Pajak
Pemohon Banding, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2010 telah
beberapa kali dilakukan pemeriksaan dan atas biaya Application Cost/Biaya Desain
dan tidak dilakukan koreksi, adapun pemeriksaan All Tax yang sudah dilakukan
terakhir tahun 2003
Hal ini dituangkan dalam Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.
0092-0145-2005 tanggal 19 Juli 2005 sejumlah Rp. 26.993.067.351,- untuk tahun
fiskal pajak 2003 (Terlampir No. 26 s/d 36)
9. bahwa Denso Corporation Japan, melakukan penagihan atas biaya aplikasi tidak
hanya kepada Pemohon Banding, tetapi juga kepada Denso Group yang lain. Di
negara-negara tersebut atas biaya Application Cost/Biaya Desain sebagaimana
tercantum dalam Audit Report oleh Akuntan Publik. Sebagai tagihan dari Denso
Corporation Japan kepada Denso Thailand (Terlampir No.12 s/d 21 ) :
a. Report Audit yang menunjukan pembebanan biaya Application Cost dan
dicantumkan dalam Expense by Nature sebagai biaya Techical Assistance Fee
sebesar THB. 253.032.122,b. Tagihan Invoice 1st Half dengan nilai JPY 199.523.848,- dikurangi witholding tax
15% : JPY 29.928.577 menjadi JPY 169.595.270
Tagihan Incoice 2nd Half dengan nilai JPY 249.530.122,- dikurangi withholding tax
15% : JPY 37.429.518,- menjadi 212.100.603,c. Bukti Pembayaran dari Denso Thailand ke Denso Corporation
10. bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya aplikasi/Biaya Desain, sebaliknya
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang kami setorkan tidak dilakukan koreksi negatif. Hal
ini menunjukkan tidak konsistennya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding.
11. bBahwa Dalam laporan keuangan Audit Pemohon Banding, didukung Transfer
Pricing Documentation (TP Doc) oleh Danny Darusalam Tax Center, Tingkat
profitabiltas Pemohon Banding pada tahun fiskal 2010 menunjukkan angka yang
sangat tinggi dengan Rasio Return on Sales (ROS) : 7,92% sementara rata-rata
pada perusahaan sejenis antara 1,16% sampai dengan 6,41% dengan rata-rata
3,98%. (Terlampir No. 22 s/d 25)
Hal ini menunjukan aktivitas operasional Pemohon Banding memberikan kontribusi
yang sangat baik dalam pembayaran pajak.
12. bahwa Tinjauan Biaya Desain dibagi menjadi 2, dari segi manfaat dan kepemilikan :
a. Menurut manfaat biaya desain merupakan jual beli putus,
Biaya atas Jasa Desain setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak
akan dibayarkan oleh Pemohon Banding dan secara manfaat (Informasi teknis)
menjadi milik Pemohon Banding.
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Manfaat berupa informasi teknis seperti rancangan produk (Desain) dan
spesifikasinya dapat digunakan untuk membuat dan menjual produk, sesuai
dengan Perjanjian Bantuan Teknis halaman 5 paragraf 4 dan pasal III ayat 3.3.
Ilustrasi :
Aplikasi software yang ada di dalam komputer dan telah dibayarkan oleh
pengguna lisensi boleh dimanfaatkan untuk operasional (Jual Beli Putus),
sedangkan program dan lisensi atas software tersebut masih dimiliki oleh
PEMBERI LISENSI (Contoh: Microsoft) yang didalamnya terkait hak patent yang
tidak bisa diperjualbelikan oleh pengguna.(User).
b. Menurut kepemilikan atas teknologi merupakan bukan jual beli putus
Sesuai dengan Perjanjian Bantuan Teknis Pasal III ayat 3.9 (halaman 16/45),
atas permintaan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pemegang Lisensi akan
membuat pekerjaan modifikasi, aplikasi baru atau rancangan baru berkenaan
dengan Produk Kontrak yang harus dibuat oleh Pemegang Lisensi tetapi
tidak dilepaskan oleh Pemberi Lisensi dalam produk komersial
13. bahwa di dalam Invoice penagihan biaya desain dari Denso Corporation, Japan ke
Pemohon Banding menggunakan kata Application Cost, hal tersebut adalah sebagai
bentuk penyeragaman format penagihan terhadap Denso Group yang lain, sebagai
contoh tagihan kepada Denso Thailand, yang kami jelaskan pada no. 9 diatas.
Sebagaimana tercantum juga dalam Perjanjian Bantuan Teknis Pasal 3.9 dimana
pengertian applikasi baru atau rancangan (Desain) baru.
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14. Skema pemberian jasa modifikasi, aplikasi dan atau rancangan baru oleh Pemberi Lisensi ke
Pemegang Lisensi
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Penjelasan atas skema diatas :
1. Adanya permintaan jasa modifikasi desain dari pelanggan yang berbeda beda di setiap
negara baik di Indonesia, Thailand ataupun negara lain.
2. Pemegang Lisensi (PT. DI ) meminta kepada pemberi lisensi (Denso Corporation,
Japan) atas permintaan pelanggan di dalam negeri untuk dibuatkan jasa modifikasi,
aplikasi atau rancangan baru. Dikarenakan Denso Corporation, Japan sebagai pemberi
lisensi memiliki fasilitas investasi yang sangat besar berupa Laboratorium,
Perlengkapan Testing, dan lain lain. yang diperuntukan sebagai Pusat Desain
memenuhi permintaan di seluruh Afiliasi Denso.
3. Denso Corporation, Japan sebagai Pemberi lisensi melaksanakan jasa modifikasi,
aplikasi dan rancangan baru sebagimana yang diminta oleh pemegang lisensi (PT. DI )
4. Jasa desain tersebut selanjutnya dibebankan sebagai biaya desain (Application Cost).
15. bahwa Perbedaan Biaya Desain dengan Riset dan Development. (R&D)
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A. Biaya Desain:
Biaya Desain menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, adalah hasil akhir dari sebuah proses
kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata.
Dengan demikian Biaya Desain yaitu aktivitas untuk melakukan atau menghasilkan,
menurut sifatnya adalah :
1. Ada kepastian permintaan dari pelanggan
2. Modifikasi dari produk yang sudah ada
3. Tidak ada Trial & Error (Tidak ada resiko R&D)
B. Riset & Development (R&D):
Research and Development (R&D) menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Penelitian dan
pengembangan biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan
datang dan untuk jangka waktu panjang baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang
teknologi. Metode yang dipakai dalam kegiatan litbang biasanya menggunakan teknik riset
ilmiah yang standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti.
Proses sebelum Intangible ada, dan menurut sifatnya R&D adalah:
1. Tidak ada kepastian permintaan dari pelanggan
2. Proses dilakukan untuk produk baru
3. Proses Trial & Error (Ada resiko R&D)
bahwa Penjelasan Biaya Desain dan perbedaannya dengan Riset dan Development serta
Royalty
Biaya Desain (Design fee)
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bahwa Biaya Desain merupakan biaya yang dibayarkan oleh pihak PT. DI
kepada pihak Denso Corporation, Japan dimana biaya tersebut berkaitan dengan jasa yang
diberikan oleh pihak Denso Corporation, Japan atas pembuatan modifikasi baru atas
komponen yang sudah ada berdasarkan permintaan pelanggan di Indonesia yang untuk
selanjutnya diteruskan oleh pihak PT. DI kepada Denso Corporation, Japan.
bahwa Terkait dengan sifat dan jasa pembuatan atau pembelian jasa desain, PT. DI hanya
membayar apabila Desain yang dibuat oleh Denso Corporation, Japan sesuai dengan yang
dipesan. PT. DI tidak menanggung biaya apabila Denso Corporation, Japan gagal untuk
membuat desain tersebut, hal ini layaknya traksaksi jual beli atau pengadaan jasa biasa.
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Biaya Riset dan Pengembangan (R & D)
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bahwa Terkait dengan sifat biaya riset dan pengembangan, di dalam aktivitas riset dan
pengembangan terdapat ketidakpastian, apakah aktivitas tersebut akan membuahkan
sesuatu yang nantinya bermanfaat bagi perusahaan, proses riset dan pengembangan ini
biasanya dilakukan dalam waktu yang cukup lama karena melibatkan proses uji coba (Trial
& Error);
bahwa Perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan harus berhadapan dengan
kerugian atas biaya riset yang besar apabila ternyata proses riset tersebut tidak berhasil.
Hal ini sejalan dengan pasal 6 ayat 1 huruf f, UU PPh No. 36 tahun 2008, dimana
penekanannya adalah pada aktivitas “menemukan teknologi baru”, kalimat ini menyiratkan
bahwa dalam aktivitas riset dan pengembangan terdapat sebuat proses “pencarian” yang
belum tentu membuahkan suatu hasil.
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Biaya Royalty (Royalty)

SE

bahwa Biaya yang dibayarkan ke Principal atas pengunaan Hak Patent pada barang yang
diproduksi oleh Perusahaan Manufacturing.
Dengan mengacu pada Technical Assistance Agreement antara DI dengan Denso
Corporation, Japan untuk mendapat Lisensi atas penggunaan “Technical know-how” pada
penjualan produk.
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PT. DI membayar biaya desain ke Denso Corporation, Japan
untuk tujuan 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara
Penghasilan)
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Penjelasan dari Flow Chart diatas :
bahwa aliran Permintaan Rancangan Produk (Desain) di Pemohon Banding
1. Permintaan dari Pelanggan (Customer)
Adanya permintaan dari pelanggan untuk produk baru atau modifikasi ke Pemohon
Banding, yang mana produk ini selanjutnya akan diproduksi di Pemohon Banding.
Pemohon Banding selanjutnya akan meminta kepada Denso Corporation Japan
untuk membuat rancangan baru produk atau modifikasi. Hasil rancangan baru
produk atau modifikasi dari Denso Corporation Japan dikirim ke Pemohon Banding
dan akan diteruskan ke pelangan untuk mendapatkan persetujuan (Approval)
rancangan produk tersebut. Persetujuan rancangan dari pelanggan dikembalikan ke
Pemohon Banding.
2. Permintaan dari Pemohon Banding sendiri.
Apabila ada hal-hal yang berhubungan untuk perbaikan produk, Pemohon Banding
akan meminta kepada Denso Corporation Japan untuk melakukan perubahan
rancangan produk. Hasil perubahan rancangan ini akan dikirim ke Pemohon
Banding.
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bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat Pemohon Banding simpulkan :
1. Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak tetap pada penjelasan kami diatas, bahwa
jasa Desain yang kami bayarkan ke Denso Corporation, Japan bukanlah Riset dan
Pengembangan sebagaimana pemikiran Terbanding.
2. Biaya Desain yang dibayarkan ke Denso Corporation, Japan merupakan upaya
perusahaan untuk mendapatkan informasi teknis sebagai bagian untuk melakukan
3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) sebagaimana Undang Undang PPh
No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1. Dan bukan merupakan biaya yang tidak boleh
dikurangkan karena tidak tercantum dalam Undang-undang yang sama pasal 9 ayat
1.
3. Sesuai dengan penjelasan tersebut, agar bisa menjadikan dasar dari Majelis Hakim
untuk mengabulkan permohonan banding No.01/DNIA/BANDING/IX/2013, tanggal
24 September 2013 atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP865/WPJ.19/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang keberatan atas SKPLB PPh Badan
Tahun 2010

Pendapat Majelis :
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bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi Penghasilan Neto
sebesar Rp41.413.333.268,00 yang merupakan biaya aplication cost;
bahwa menurut Terbanding, biaya aplication cost tersebut dikategorikan sebagai biaya riset
dan pengembangan;
bahwa menurut Pemohon Banding biaya aplication cost tersebut adalah jasa pembuatan
design;
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bahwa biaya Payment of Application Cost menurut Pemohon Banding adalah biaya design
untuk pembuatan modifikasi, aplikasi atau design baru, yang didasarkan pada agreement
TAA antara PT DI dan Denso Corporation Japan (DNJP) Pasal III paragraf 3.9;

GA

Pasal III paragraf 3.9 Technical Assistance Agreement menyebutkan:
Atas permintaan tertulis dari waktu ke waktu oleh Pemegang Lisensi kepada Pemberi
Lisensi, Pemberi Lisensi akan membuat pekerjaan modifikasi, aplikasi baru atau rancangan
baru berkenaan dengan Produk Kontrak yang harus dibuat oleh Pemegang Lisensi tetapi
tidak dilepaskan oleh Pemberi Lisensi dalam produksi komersial, atau rencana jalur-jalur
(lines) dan proses-proses pembuatan, atau melakukan pekerjaan lain yang mungkin
diperlukan oleh Pemegang Lisensi berkenaan dengan pembuatan Produk Kontrak pada
Pemegang Lisensi, apabila Pemberi Lisensi dapat, menurut pendapat Pemberi Lisensi,
untuk berbuat begitu, atas biaya Pemegang Lisensi. Informasi yang diberikan kepada
Pemegang Lisensi oleh Pemberi Lisensi berkenaan dengan pekerjaan yang disebutkan
dalam Ayat ini harus diberlakukan sebagai Informasi Teknis, dan Pemegang Lisensi wajib
menggunakannya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini;
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bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan biaya design dengan riset and development
adalah :
A. Biaya Desain:
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Biaya Desain menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, adalah hasil akhir dari sebuah proses
kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata.
Dengan demikian Biaya Desain yaitu aktivitas untuk melakukan atau menghasilkan,
menurut sifatnya adalah :
1. Ada kepastian permintaan dari pelanggan
2. Modifikasi dari produk yang sudah ada
3. Tidak ada Trial & Error (Tidak ada resiko R&D)
B. Riset & Development (R&D):
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Research and Development (R&D) menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Penelitian dan
pengembangan biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan
datang dan untuk jangka waktu panjang baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang
teknologi. Metode yang dipakai dalam kegiatan litbang biasanya menggunakan teknik riset
ilmiah yang standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti.
Proses sebelum Intangible ada, dan menurut sifatnya R&D adalah:
1. Tidak ada kepastian permintaan dari pelanggan
2. Proses dilakukan untuk produk baru
3. Proses Trial & Error (Ada resiko R&D)

SE

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis lebih meyakini bahwa aplication cost
yang menjadi sengketa dalam perkara a quo sebagai biaya design;
bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, menurut Majelis biaya design (jasa)
termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
sehingga boleh dikurangkan sebagai biaya;

bahwa dalam kurun waktu Tahun 2000 s.d Tahun 2010, Terbanding telah beberapa kali

melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Banding, dan atas biaya Application Cost
(biaya desain) tidak dilakukan koreksi;
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bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis berpendapat koreksi positif Terbanding
atas Penghasilan Netto Pemohon Banding sebesar Rp.41.413.333.268,00 tidak dapat
dipertahankan.

Menimbang

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk
mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan
Terbanding Nomor : KEP-865/WPJ.19/2013 tanggal 4 Juli 2013, sehingga Penghasilan
Neto dihitung kembali menjadi sebagai berikut :
Rp
Rp
Rp

387.276.039.763,00
41.413.333.268,00
345.862.706.495,00
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Penghasilan Neto menurut Terbanding:
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:
Penghasilan Neto menurut Majelis:

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan
perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan
dengan perkara ini ;
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Memutuskan
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Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-865/WPJ.19/2013 tanggal 4 Juli 2013,
tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan
Tahun Pajak 2010 Nomor: 00056/406/10/092/12 tanggal 19 Juli 2012, atas nama : PT DI ,
dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :
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Penghasilan Neto
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak:
- Dipotong/ dipungut oleh Pihak Lain PPh Pasal 22
- Dipotong/ dipungut oleh Pihak Lain PPh Pasal 23
- PPh yang dibayar sendiri : PPh Pasal 25
Jumlah
Pajak yang tidak kurang / (lebih) dibayar

Rp
Rp
Rp

345.862.706.495,00
345.862.706.000,00
86.465.676.500,00

Rp
Rp
Rp
Rp
(Rp

57.857.776.301,00
230.675.550,00
74.163.494.715,00
132.251.946.566,00
45.786.270.066,00)

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan
musyawarah Majelis IVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M
Idawati, S.H.,M.Sc.
Hadi Rudjito, S.H.
Rahmaida SH.,M.Kn

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,
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dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa
tanggal 12 Januari 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan
tidak dihadiri oleh Pemohon Banding serta Terbanding;

