
Putusan Nomor : PUT-110735.15/2013/PP/M.XVA Tahun 2019

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013
sebesar Rp79.000.074.818 yang terdiri dari:
a. Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura

dan Kenikmatan sebesar Rp4.264.367.978,00;
b. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya, Beban Bunga Pinjaman sebesar

Rp17.258.751.529,00;
c. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Laba (Rugi) Selisih Kurs sebesar

Rp33.695.097.297,00;
d. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Biaya Corporate Social

Responsibility sebesar Rp2.095.858.014,00;
e. Penyesuaian Fiskal Negatif Laba Bersih Perusahaan Anak di Luar

Negeri sebesar Rp21.686.000.000,00;
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

Menurut Terbanding
bahwa Terbanding melakukan pengujian beupa ekualisasi Obyek PPh 21 yang dilaporkan pada SPT Masa PPh 21 Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2013 dengan biaya-biaya yang
dilaporkan pada Laporan Keuangan Tahun 2013;

bahwa berdasarkan ekualisasi tersebut diketahui terdapat biaya-biaya yang belum diperhitungkan dengan obyek SPT Masa PPh 21 Masa januari s.d Desember 2013 sebesar
Rp4.264.367.978,00;

bahwa dasar hukum Terbanding adalah Pasal 9 ayat 1 huruf e UU No.36 Tahun 2008;

bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap akun-akun yang berkaitan dengan obyek PPh 21 dan DPP PPh Pasal 21 masa Masa Januari s.d Desember 2013 yang telah
dilaporkan Pemohon Banding, dan diperoleh hasil sebagai berikut :
Cfm Pemohon Banding Rp1.345.072.242,00
Cfm Terbanding Rp5.609.440.220,00
Koreksi Rp4.264.367.978,00

bahwa Terbanding tidak dapat melakukan penelusuran (tracing) lebih lanjut terkait rekonsiliasi antara biaya-biaya yang
telah dilaporkan sebagai obyek pada SPT PPh 21 Masa Januari s.d Desember 2013 dan biaya-biaya yang dilaporkan
pada laporan Keuangan 2013 karena data detail transaksi berupa invoice, bukti pengeluaran kas/bank dsb tidak
disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 15
Januari 2018 dan disempurnakan dengan Kesimpulan Akhir Nomor S-640/PJ.07/2018 tanggal 1
Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain diatur bahwa:
1) Pasal 4 ayat (3) huruf d
2) Pasal 9 ayat (1) huruf e

b. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan antara
lain diatur bahwa:
1) Pasal 1
2) Pasal 4
3) Pasal 5

c. bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju sebagian atas koreksi Terbanding koreksi
Penyesuaian Fiskal Positif berupa Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk
natura dan kenikmatan sebesar Rp405.291.650,00 karena biaya tersebut merupakan biaya yang
berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai
Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dan Pasal 1 ayat 2 KEP-220/PJ./2002. Terbanding tidak dapat
melakukan koreksi positif atas seluruh biaya Telephone Allowance sebesar Rp810.583.300,00
(Rp614.761.000,00 + Rp195.822.300,00) dikarenakan sesuai KEP-220/PJ./2002, biaya
Telephone Allowance dapat dibiayakan sebesar 50% yaitu sebesar Rp405.291.650,00 sebagai
berikut:

Uraian Ref Akun Koreksi Positif
Cfm TB

Koreksi Positif
Cfm PB

Koreksi Diajukan
banding

SE
KR

ET
AR

IA
TP

EN
GAD

IL
AN

PA
JA

K



.

(S)Salary & Wages - Medical Allowance 7101050000 705.478.785 705.478.785 0
(S)Salary & Wages - Telephone
Allowance

7101090000 614.761.000 307.380.500 307.380.500

(S)Salary & Wages - Daily Allowance 7101130000 8.500.000 8.500.000 0
(S)Salary & Wages - Other Allowance 7101140000 1.059.810.114 1.059.810.114 0
(S) Employee Benefit - Uniform 7102010000 37.823.089 37.823.089 0
(S) Employee Benefit - Medical 7102020000 137.475.366 137.475.366 0
(G)Salary & Wages - Medical Allowance 7201050000 905.826.634 905.826.634 0
(G)Salary & Wages - Team Work Allowance 7201070000 5.654.061 5.654.061 0
(G)Salary & Wages - Telephone
Allowance

7201090000 195.822.300 97.911.150 97.911.150

(G)Salary & Wages - Daily Allowance 7201130000 83.787.632 83.787.632 0
(G)Salary & Wages - Other Allowance 7201140000 1.482.581.745 1.482.581.745 0
(G) Employee Benefit - Uniform 7202010000 34.028.950 34.028.950 0
(G) Employee Benefit - Medical 7202020000 337.890.544 337.890.544 0
Jumlah 5.609.440.220 5.609.440.220 405.291.650
Koreksi Positif Cfm SPT 1.345.072.242 1.345.072.242
Selisih/Koreksi 4.264.367.978 3.859.076.328 405.291.650

d. bahwa berkenaan dengan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam bentuk natura
atau kenikmatan lain (fringe benefits), pemotongan Pajak Penghasilannya dapat ditentukan
apakah pada pihak yang memberikan (pemberi kerja) atau pada pihak yang menerima
(karyawan). Dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip "deductibility-
taxability" yaitu jika pada pihak pemberi kerja pemberian tersebut boleh dikurangkan sebagai
biaya, maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya,
jika pada pihak karyawan pemberian tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak
pemberi kerja tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Atas aliran arus tambahan kemampuan
ekonomi ini Undang-Undang menentukan, bahwa pengenaan Pajak Penghasilan atas fringe
benefits adalah pada pihak pemberi kerja, dan dengan demikian pemberian dalam bentuk natura
atau kenikmatan tersebut tidak boleh dikurangkan sebagai biaya, dan pihak karyawan yang
menerima dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, karena sudah dikenakan pada
pemberi kerja;
bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pemberian imbalan
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dan belum diperhitungkan dengan Objek PPh Pasal
21 dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d Desember 2013;

e. bahwa sesuai Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002, atas biaya
perolehan atau pembelian telepon seluler, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan
biaya perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai
tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar
50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya;

f. bahwa Pemohon Banding tidak menunjukkan dokumen sumber atas pencatatan biaya Telephone
Allowance sebesar Rp810.583.300,00 (Ref Akun 7101090000 sebesar Rp614.761.000,00 dan
Ref Akun 7201090000 sebesar Rp195.822.300,00);
bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa telah melakukan
pemotongan PPh Pasal 21 atas pemberian imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
dan telah diperhitungkan dengan Objek PPh Pasal 21 dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa
Januari s.d Desember 2013;

g. bahwa berdasarkan data dan ketentuan tersebut di atas, koreksi Penyesuaian Fiskal Positif
berupa Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
sebesar Rp4.264.367.978,00 telah sesuai ketentuan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif atas penggantian atau imbalan pekerjaan
atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan sebesar Rp4.264.367.978,00;

bahwa atas biaya sebesar Rp4.264.367.978,00 telah dimasukkan dalam perhitungan sebagai obyek
PPh 21 Tahun 2013 dan sudah dibayarkan serta dilaporkan di SPT Masa PPh 21 Tahun 2013,
kecuali :
- Uniform adalah biaya pembuatan seragam untuk satpam, jadi seharusnya boleh menjadi biaya.
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- Sport, sudah dikoreksi Fiskal positif;
- Recreation, sudah dikoreksi Fiskal;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya membatalkan seluruh koreksi atas
penggantian atau imbalan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan sebesar
Rp4.264.367.978,00 menjadi Nihil;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-
17730 tanggal 14 September 2017, Penjelasan Tertulis Nomor TPS-17957 tanggal 15 Desember
2017, dan disempurnakan dengan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-18103 tanggal 5 Februari 2018
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan pendapat Terbanding atas koreksi positif atas penggantian
atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan sebesar Rp405.291.650,00 karena biaya
tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memeiihara
penghasilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang
menyatakan bahwa:
"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
termasuk biaya yang secara Iangsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan

tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan Iimbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;"

bahwa selanjutnya, berikut merupakan perincian koreksi positif atas penggantian atau imbalan pekerjaan atau
jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan:

Uraian Ref Akun Jumlah Rupiah Menurut Koreksi
(Rp)Pemohon

Banding
Terbanding

[S]Salary & Wages-Medical Allowance 7101050000 705.478.785
[S]Salaiy & Wages-Telephone
Allowance

7101090000 614.761.000

[S]Salary & Wages-Daily Allowance 7101130000 8.500.000
[S]Salary & Wages-Other Allowance 7101140000 1.059.810.114
[S]Employee Benefit-Uniform 7102010000 37.823.089
[S]Employee Benefit-Medical 7102020000 137.475.366
[G]Salary & Wages-Medical Allowance 7201050000 905.826.634
[G]Salary & Wages-Team Work
Allowance

7201070000 5.654.061

[G]Salary & Wages-Telephone
Allowance

7201090000 195.822.300

[G]Salary & Wages-Daily Allowance 7201130000 83.787.632
[G]Salary & Wages-Other Allowance 7201140000 1.482.581.745
[G]Employee Benefit-Uniform 7202010000 34.028.950
[G]Ernployee Benefit-Medical 7202020000 337.890.544
JUMLAH 1.345.072.242 5.609.440.220 4.264.367.978

bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan diatur
bahwa:
"Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan
sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh person) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian
ulang pulsa dan perbaikan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan."

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas maka menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak
dapat melakukan koreksi positif atas seluruh biaya telephone allowance sebesar Rp810.583.300,00
(Rp614.761.000,00 + Rp195.822.300,00) dikarenakan sesuai dengan ketentuan pada KEP-220/PJ/2002,
biaya telephone allowance dapat dibiayakan sebesar Rp 50% yaitu sebesar Rp405.291.650,00;
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bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding seharusnya Terbanding membatalkan sebagian koreksi atas
penggantian atau imbalan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan yang semula sebesar
Rp4.264.367.978,00 menjadi Rp3.859.076.328,00;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Pendapat Akhir Nomor TPS-18103
tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
bahwa Terbanding tidak dapat melakukan koreksi positif atas seluruh biaya telephone
allowance sebesar Rp810.583.300,00 (Rp614.761.000,00 + Rp195.822.300,00) dikarenakan
sesuai dengan ketentuan pada KEP-220/PJ/2002, biaya telephone allowance dapat dibiayakan sebesar Rp 50%
yaitu sebesar Rp405.291.650,00;

bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding seharusnya Terbanding membatalkan sebagian koreksi atas
penggantian atau imbalan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan yang semula sebesar
Rp4.264.367.978,00 menjadi Rp3.859.076.328,00;

Menurut Majelis
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pokok Sengketa terbukti dalam sengketa banding adalah koreksi atas

Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam bentuk Natura dan Kenikmatan sebesar Rp4.264.367.978,00 berdasarkan ekualisasi
Objek PPh Pasal 21;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam bentuk Natura
dan Kenikmatan sebesar Rp4.264.367.978,00 berdasarkan ekualisasi Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan pada
SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 dengan biaya-biaya yang dilaporkan
pada Laporan Keuangan Tahun 2013;

bahwa berdasarkan ekualisasi tersebut terdapat biaya-biaya yang belum diperhitungkan dengan objek SPT Masa PPh
Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp4.264.367.978,00;

bahwa alasan Terbanding adalah karena tidak dapat melakukan penelusuran (tracing) lebih lanjut terkait rekonsiliasi
antara biaya-biaya yang telah dilaporkan serta menyebutkan bahwa Pemohon Banding tidak menunjukkan dokumen
sumber atas biaya-biaya tersebut;

Menimbang, Pemohon Banding berpendapat bukti pendukung atas biaya-biaya yang disengketakan
seharusnya telah diverifikasi oleh Terbanding pada saat proses pemeriksaan pajak berlangsung, sehingga alasan
yang menyatakan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung tidak mempunyai alasan yang kuat;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak dapat melakukan koreksi positif atas seluruh biaya Telephone
Allowance sebesar Rp810.583.300,00 karena berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002
biaya tersebut dapat dibiayakan sebesar 50% yaitu sebesar Rp405.291.650,00;

Menimbang, bahwa atas sengketa a quo, fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis
berpendapat sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat sengketa atas koreksi Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam bentuk Natura
dan Kenikmatan sebesar Rp4.264.367.978,00 adalah merupakan sengketa bersifat yuridis;

bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ12002 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan diatur bahwa:
"Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan
perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam Tahun
Pajak yang bersangkutan".

bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan
Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan, Majelis berkesimpulan atas biaya Telephone
Allowance dapat dibiayakan sebesar 50% yaitu sebesar Rp405.291.650,00 telah disetujui oleh Pemohon Banding,
sehingga nilai sengketa sebesar Rp4.264.367.978,00 dikurangi nilai yang telah disetujui Pemohon Banding sebesar
Rp405.291.650,00 sehingga yang masih menjadi sengketa adalah sebesar Rp3.859.076.328,00;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan seluruh pertimbangan Majelis a quo, maka
Majelis berkesimpulan bahwa perhitungan jumlah koreksi Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk
Natura dan Kenikmatan yang semula sebesar Rp4.264.367.978,00 menjadi sebesar Rp3.859.076.328,00 dan koreksi
Terbanding ini telah mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga koreksi sebesar Rp3.859.076.328,00 tetap
dipertahankan;

b. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Beban Bunga Pinjaman sebesar
Rp17.258.751.529,00;

Menurut Terbanding
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bahwa Terbanding melakukan koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Beban Bunga Pinjaman Sebesar Rp17.258.751.529,00 karena biaya bunga tersebut tidak sesuai dengan
Pasal 6 Ayat 1 yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

bahwa beban bunga pinjaman merupakan beban yang dipergunakan untuk membeli saham yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya bukan
merupakan objek pajak. Tidak sesuai Pasal 6 ayat 1 UU PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi negatif di Tahun 2013 atas bagian laba bersih anak usaha (karena
bukan obyek pajak), oleh karena itu seharusnya atas beban bunga dari pinjaman untuk penyertaan saham ke anak
perusahaan harusnya dikoreksi fiskal positif;

bahwa jika memang investasi tersebut tidak pernah dibiayai dari pinjaman maka total ekuitas yang ada belum mampu untuk diinvestasikan ke penyertaan saham anak, terjadi
kekurangan sebesar Rp528.391 Juta, dengan asumsi dana ekuitas yang ada seluruhnya untuk investasi ke penyertaan saham;

bahwa Pemohon Banding juga mengabaikan adanya fakta bahwa Pemohon Banding telah memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yang selanjutnya dirubah menjadi
tambahan modal ke anak perusahaan (Debt to Equity Swap) sebagaimana disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan Tahun 2013, 2012, 2011 dan Tahun-Tahun sebelumnya;

bahwa apabila dana pinjaman untuk anak yang berasal dari pinjaman oleh induk kepada pihak ketiga (pinjaman bank atau Obligasi) dan pinjaman induk tersebut belum benar-benar
dilunasi, maka ada ketidakbenaran perlakuan secara fiskal jika tidak dilakukan koreksi positif atas bunga. Artinya Pemohon Banding melakukan koreksi negatif atas bagian laba bersih
anak perusahaan dan dilain pihak Pemohon Banding tidak melakukan koreksi positif atas bunga pinjaman untuk penyertaan saham anak perusahaan dari pinjaman;

bahwa catatan atas laporan keuangan mengenai utang obligasi (angka 17 halaman 54 dan 55 laporan keuangan Tahun 2013) disebutkan bahwa Pemohon Banding
wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat apabila akan melakukan transaksi memberikan hutang, pinjaman atau kredit untuk pihak manapun, kecuali pinjaman kepada
Entitas Anak secara Wajar. Dan Pemohon Banding dapat mengkonversi pinjaman menjadi kepemilikan saham, sehingga tidak sepenuhnya benar jika pinjaman tidak
diperkenankan untuk investasi;

bahwa Terbanding sudah meminta kepada Pemohon Banding dokumen pendukung dan penjelasan arus saldo Penyertaan Saham dan penggunaan Pinjaman pihak
ketiga (bank atau obligasi), sehingga dapat diketahui berapa porsi pinjaman untuk pembentukan penyertaan saham yang tepat. Sehingga berdasarkan Pasal 26 ayat 4
UU KUP data tersebut diatas tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa dapat disimpulkan bahwa alasan keberatan Pemohon Banding tidak terbukti dan Terbanding
tetap mempertahankan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Beban Bunga Pinjaman
sebesar Rp17.258.751.539,00;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 15
Januari 2018 dan disempurnakan dengan Kesimpulan Akhir Nomor S-640/PJ.07/2018 tanggal 1
Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009:
1) Pasal 29 ayat (3)
2) Pasal 29 ayat (3a)
3) Pasal 28 ayat (11)
4) Pasal 26A ayat (4)

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:
a. Pasal 78
b. Penjelasan Pasal 78

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:
1) Pasal 4 ayat (3) huruf f
2) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan:
1) Pasal 13
2) Pasal 27

e. bahwa sesuai SPT PPh Tahun Pajak 2013, Pemohon Banding telah melakukan Koreksi Negatif
atas bagian laba bersih dari anak usaha (karena bukan obyek pajak), namun demikian atas
beban biaya bunga dan selisih kurs dari sebagian pinjaman yang dipergunakan untuk investasi di
perusahaan anak tidak dilakukan koreksi positif oleh Pemohon Banding;
bahwa selain itu berdasarkan Lampiran IV SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013, diketahui bahwa
atas Bagian Laba Bersih Dari Perusahaan Asosiasi sebesar Rp102.716.128.390,00 Pemohon
Banding laporkan sebagai Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak;

f. bahwa menanggapi pernyataan tertulis/tanggapan tertulis yang disampaikan Pemohon Banding
pada halaman/lembar ke-3 nomor 3, dimana Pemohon Banding menyatakan bahwa Terbanding
melakukan koreksi berdasarkan asumsi, serta Terbanding mengakui tidak menemukan bukti
(SUB halaman 22), dapat Terbanding jelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, karena
kutipan yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada halaman/lembar ke-3 nomor 3 surat
nomor TPS-17957 tanggal 15 Desember 2017 tidak lengkap. Sebagaimana yang sudah
Terbanding sampaikan pada Surat Uraian Banding halaman 22, bahwa tidak dapat diketahui
berapa jumlah yang telah dicairkan oleh Pemohon Banding yang dipergunakan untuk
penambahan penyertaan modal dan tidak diketahui sumbernya untuk operasional perusahaan
dan penambahan penyertaan modal, Oleh karena itu, Terbanding tidak dapat melacak aliran
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dana untuk penambahan penyertaan saham yang berasal dari laba operasional perusahaan atau
pinjaman bank karena telah bercampur atau tidak dapat dipisahkan sumber penambahan
penyertaan saham tersebut, disebabkan oleh karena pada saat pemeriksaan maupun proses
keberatan Pemohon Banding tidak memberikan bukti/dokumen pendukung terkait : pencairan
pinjaman bank, bukti penggunaan dana operasional untuk kegiatan investasi, dokumen
penyertaan saham ke anak perusahaan dan Pemohon Banding tidak dapat memberikan
penjelasan asal mula arus uang investasi ke anak perusahaan, hal tersebut (Pemohon Banding
tidak memberikan bukti/dokumen pendukung) sudah Terbanding nyatakan dalam Laporan
Pemeriksaan Pajak Halaman 17, Laporan Penelitian Keberatan Halaman 16, dan Surat Uraian
Banding Halaman 22;
bahwa pernyataan yang Terbanding sampaikan adalah untuk menjelaskan ketidakpatuhan
Pemohon Banding terkait permintaan dokumen/bukti pada saat proses pemeriksaan;

g. bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, Terbanding (Pemeriksa) telah meminta buku, catatan
dan dokumen dalam rangka pemeriksaan pajak melalui Surat Permintaan Nomor S-066/WPJ.07/
KP.0800.III/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Surat Peringatan I Nomor S-027/WPJ.07/KP.0805
.III.1/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Peringatan II Nomor 38/WPJ.07/KP.0805.III.1/2015
tanggal 17 April 2015, namun permintaan buku, catatan dan dokumen tersebut hanya dipenuhi
sebagian dan sebagian lainnya tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding;
bahwa sesuai SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013 yang diterima KPP Perusahaam Masuk Bursa
tanggal 22 Agustus 2014, Pemohon Banding dalam SPT tersebut menyatakan Rugi sebesar
Rp(18.946.947.896,00) dan Lebih Bayar sebesar Rp36.018.931.282,00, sesuai ketentuan,
SPTLB tersebut pasti akan dilakukan pemeriksaan untuk menerbitkan SKPLB apabila jumlah
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
bahwa pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan
pemenuhan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan;
bahwa namun demikian, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Banding pada saat pemeriksan
tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
bahwa sesuai Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP, menyebutkan wajib pajak yang
memberikan bukti-bukti dokumen dalam proses keberatan, tetapi tidak memberikannya dalam
pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam proses keberatannya. Kecuali bukti tersebut belum
diperoleh WP dari pihak ketiga. Artinya, keberadaan dokumen tersebut sah secara hukum
perdata atau pidana masih berada pada pihak ketiga pada saat pemeriksaan, hal ini tentunya
harus dapat dibuktikan Pemohon Banding. Apabila ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP
tersebut tidak diindahkan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak
lain yang patuh, terlebih dalam SPT PPh Tahun Pajak 2013, Pemohon Banding telah
menyatakan lebih bayar;
bahwa dengan tidak terdapatnya buku, catatan dan dokumen terkait dengan koreksi
Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya berupa Biaya Dari Luar Usaha (Biaya Bunga) sebesar
Rp17.258.751.529,00 dan Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya berupa Laba (Rugi) Selisih
Kurs sebesar Rp33.695.097.297,00 pada saat dilakukan pemeriksaan hingga berakhirnya proses
pemeriksaan, maka keputusan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP;
bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-
undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif,
yang mengikat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini seyogyanya keberadaan norma hukum tersebut
diakui sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum;

h. bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding, terkait dengan bukti yang disampaikan
oleh Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Banding dalam penjelasannya
nomor 5 halaman 5 dan nomor 12 halaman 7 surat Pemohon Banding Nomor TPS-17957,
Terbanding menanggapi bahwa penjelasan tersebut hanya merupakan penjelasan atas transaksi
yang dilakukan terkait dengan peminjaman/hutang dan kegiatan operasional perusahaan untuk
Tahun 2013 saja, padahal terdapat fakta bahwa kegiatan investasi ke anak perusahaan dan
kegiatan peminjaman/hutang bank sudah dilakukan sejak Tahun 2006 (Terbanding hanya
memperoleh data sejak Tahun 2006);
bahwa sehingga seharusnya Pemohon Banding memberikan penjelasan kegiatan pinjaman dan
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operasional perusahaan secara menyeluruh sejak Tahun 2006 s.d Tahun 2013, tidak hanya
Tahun 2013 saja;
bahwa seharusnya Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti penyetoran investasi benar
berasal dari rekening koran yang tidak terkait pinjaman. Dalam hal fasilitas pinjaman menjadi
satu dengan rekening koran operasional maka seharusnya Pemohon Banding dapat
menunjukkan bahwa saat penyetoran investasi, jumlah kas keluar tidak menggunakan plafon
pinjaman bank maupun obligasi pada rekening koran tersebut;
bahwa selain itu juga Pemohon Banding hanya memberikan penjelasan terkait dengan
penggunaan pinjaman bank yang dikaitkan dengan penggunaanya hanya untuk kegiatan
operasionaal saja, sedangkaan untuk kegiatan penyertaan saham tidak dijelaskan/tidak
dikaitkan, padahal fakta menunjukkan bahwa terdapat aktivitas kegiatan penyertaan saham yang
dilakukan sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2013;

i. bahwa terkait dengan Penjelasan Pemohon Banding yang menyatakan investasi tersebut tidak
penah dibiayai dari pinjaman dan pinjaman yang diterima dari Bank seluruhnya digunakan untuk
modal kerja sesuai perjanjian dan tidak diperkenankan untuk investasi adalah tidak sepenuhnya
tepat, karena berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2013, diketahui bahwa saldo
Penyertaan Saham (seluruh investasi kepada anak perusahaan) pada aset dalam laporan posisi
keuangan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.477.377 Juta (Laporan Keuangan halaman 1),
sedangkan ekuitas perusahaan total hanya Rp.948.986 Juta (terdiri dari Modal Saham
Rp.195.000 Juta + Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak Rp.2.430 Juta + Saldo Laba
Rp.752.066 Juta (Laporan Keuangan halaman 2). Jika memang investasi tersebut tidak pernah
dibiayai dari pinjaman maka total ekuitas yang ada belum mampu untuk diinvestasikan ke
penyertaan saham anak, terjadi kekurangan sebesar Rp.528.391 Juta;
bahwa Pemohon Banding juga mengabaikan adanya fakta bahwa Pemohon Banding telah
memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yang selanjutnya diubah menjadi Tambahan
Modal ke Anak Perusahaan (Debt to Equity Swap) sebagaimana disebutkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan Tahun 2013, 2012, 2011, dan Tahun-Tahun sebelumnya;

j. bahwa berdasarkan Laporan Arus Kas Pemohon Banding Tahun 2012/2013 diketahui untuk
Tahun 2013 terjadi penurunan neto kas dan setara kas sebesar Rp(30.438) juta sebagai berikut:
- Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 37.153 juta
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp 12.346 juta
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp (79.937) juta

Kenaikan (Penurunan) Net Rp (30.438) juta
bahwa dari Laporan Arus Kas tersebut, terlihat bahwa selain melakukan Peningkatan penyertaan
saham Rp(134.711) juta, Pemohon Banding juga melakukan aktivitas Perolehan Aktiva Tetap
Rp(50.000) juta, Pembayaran utang bank sebesar Rp(292.341) juta, Pembayaran Dividen
sebesar Rp(24.960) juta, dan Perolehan utang obligasi sebesar Rp216.632 juta. Dengan
demikian dari fakta yang ada pada Laporan Arus Kas Pemohon Banding menunjukkan
penurunan arus kas, dapat disimpulkan Pemohon Banding tidak dapat sepenuhnya memenuhi
aktivitas investasi pada perusahaan anak dengan kas yang tersedia tanpa menggunakan
sebagian dana yang diperoleh dari perolehan utang bank/penerbitan obligasi;

k. bahwa koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya berupa Biaya Dari Luar Usaha (Biaya Bunga)
sebesar Rp17.258.751.529,00 dan Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya berupa Laba
(Rugi) Selisih Kurs sebesar Rp33.695.097.297,00 dilakukan berdasarkan data yang ada, yaitu
laporan keuangan Tahun 2006 s.d. 2013, bahwa perhitungan koreksi yang Terbanding lakukan
adalah berdasarkan analisa secara menyeluruh;
bahwa terkait pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan
analisa yang berlebihan untuk Tahun-Tahun yang tidak ditugaskan pemeriksaan, Terbanding
berpendapat bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam pembukuan adalah going concern,
dengan demikian dapat dinilai kesinambungan, kaitan, hingga kewajaran saldo akun-akun tiap
periode. Hal tersebut menjadi penting untuk menilai performa keungan Pemohon Banding pada
saat dilakukan transaksi terkait investasi pada perusahaan anak;

l. bahwa menanggapi alasan Pemohon Banding terkait kasus serupa yang telah diputus
Pengadilan Pajak yang memenangkan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat sebagai
berikut :
a. bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mengenal yurisprudensi;
b. bahwa putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada penilaian, pembuktian, dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keyakinan hakim;
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c. bahwa dengan demikian berdasarkan fakta, data yang terungkap dalam jalannya persidangan
serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka koreksi yang dilakukan Terbanding
telah sesuai ketentuan dan tidak bergantung kepada putusan Pengadilan Pajak yang
dinyatakan oleh Pemohon Banding;

m. bahwa dengan demikian,Terbanding berkesimpulan bahwa pinjaman/hutang bank dan uutang
obligasi merupakan asal sumber penambahan penyertaan saham pada perusahaan anak
tersebut sehingga beban bunga dan selisih kurs atas pinjaman/utang bank dan uutang obligasi
tersebut tidak dapat dibiayakan sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1)
huruf a UU PPh;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas penyesuaian fiskal positif lainnya:
beban bunga pinjaman sebesar Rp17.258.751.529,00 karena pada dasarnya sumber dana yang Pemohon
Banding gunakan untuk penambahan investasi saham berasal dari laba usaha perusahaan yang merupakan
hasil dari kegiatan operasional perusahaan dan bukan dari hutang bank maupun obligasi, sehingga biaya
bunga tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan investasi saham;

bahwa dari Laporan Arus Kas Tahun 2013 terlihat dana positif dari aktivitas Operasi sebesar
Rp37.153.000.000,00 ditambah hasil penjualan penempatan jangka pendek sebesar Rp159.225.000.000,00
ditambah penerimaan deviden sebesar Rp37.403.000.000,00 ditambah lagi saldo kas & Bank sebesar
Rp66.998.000.000,00 sehingga total dana positif yang bisa digunakan adalah sebesar Rp300.779.000.000,00,
dengan kondisi keuangan tersebut maka sangat memungkinkan bagi Pemohon Banding melakukan
penambahan penyertaan saham pada Tahun 2013 sebesar Rp200.006.000.000,00;

bahwa pinjaman dari Bank digunakan untuk pembayaran fasilitas L/C Impor dan modal kerja sesuai perjanjian
dengan pihak Bank dan Pemohon Banding dan Penggunaan dana harus sesuai isi perjanjian dan Pemohon
Banding selalu dipantau oleh Bank untuk penggunaan dana tersebut. Di samping itu, Pemohon Banding
adalah perusahaan publik yang penggunaan dananya selalu dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Ernst & Young, jadi tidak diperkenankan pinjaman digunakan untuk
investasi;

bahwa untuk Tahun Pajak 2010, terdapat sengketa yang sama yaitu koreksi atas biaya bunga yang telah
Pemohon Banding ajukan permohonan banding dimana pada akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan
membatalkan koreksi positif atas biaya bunga melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-
61600/PP/M.IIIA/15/2015 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 2015;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya membatalkan seluruh koreksi atas koreksi Beban
Bunga Pinjaman sebesar Rp17.258.751.529,00 menjadi Nihil;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-
17730 tanggal 14 September 2017, Penjelasan Tertulis Nomor TPS-17957 tanggal 15 Desember
2017, dan disempurnakan dengan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-18103 tanggal 5 Februari 2018
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atas penyesuaian fiskal positif
lainnya beban bunga pinjaman sebesar Rp17.258.751.529,00 dan laba (rugi) selisih kurs sebesar
Rp33.695.097.297,00 dengan perincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan;

bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa Pemohon Banding merasa sangat dirugikan dan sangat tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh
terbanding yang menggunakan asas asumsi dan tidak dapat menemukan bukti untuk melakukan koreksi dimana hal
ini diakui sendiri oleh Terbanding berdasarkan Surat Uraian Banding halaman 22 yaitu sebagaimana dikutip "Bahwa
berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2013, saldo Penyertaan Saham (seluruh investasi kepada anak
perusahaan) pada aset dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.477.377 Juta, sedang
ekuitas perusahaan total hanya Rp948.986 Juta yang terdiri dari Modal Saham Rp195.000 Juta. Selisih transaksi
perubahan ekuitas Entitas Anak Rp 2.430 Juta dan Saldo Laba Rp 752.066 Juta. Jika memang investasi tersebut
tidak pernah dibiayai dari pinjaman maka total ekuitas yang ada belum mampu untuk diinvestasikan ke penyertaan
saham anak, terjadi kekurangan sebesar Rp528.391 Juta, dengan asumsi dana ekuitas yang ada seluruhnya untuk
investasi ke penyertaan saham. Jika memperhitungkan dana ekuitas dipakai oleh induk, maka pinjaman yang
digunakan untuk penyertaan saham anak perusahaan akan lebih besar lagi. Wajib Pajak juga mengabaikan adanya
fakta bahwa Wajib Pajak telah memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yang selanjutnya dirubah menjadi
tambahan modal ke anak perusahaan (Debt to Equity Swap) sebagaimana disebutkan dalam catatan atas laporan
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keuangan Tahun 2013, 2012, 2011 dan Tahun-Tahun sebelumnya. Jika demikian terjadi maka apabila dana
pinjaman untuk anak yang berasal dari pinjaman oleh induk kepada pihak ketiga (pinjaman bank atau Obligasi) dan
pinjaman induk tersebut belum benar-benar dilunasi, maka ada ketidakbenaran perlakuan secara fiskal jika tidak
dilakukan koreksi positif atas bunga. Artinya Wajib Pajak melakukan koreksi negatif atas bagian laba bersih anak
perusahaan dan di lain pihak Wajib Pajak tidak melakukan koreksi positif atas bunga pinjaman untuk penyertaan
saham anak perusahaan dari pinjaman."

bahwa perlu Pemohon Banding pertegaskan kembali bahwa pada sengketa pajak ini, Terbanding menerbitkan
Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00164/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2014 tanggal 27 Agustus 2014 untuk
melakukan proses Pemeriksaan Pajak hanya untuk Tahun Pajak 2013. Namun demikian, pada kenyataannya,
Terbanding telah salah melakukan analisa secara beriebihan karena melakukan analisa untuk Tahun-Tahun yang
tidak ditugaskan;

bahwa menegaskan pernyataan Pemohon Banding di atas, dapat dilihat bahwa Terbanding menggunakan nilai
penyertaan saham sebesar Rp1.477.377.000.000,00 dan nilai Ekuitas sebesar Rp948.986.000.000,00 yang mana
nilai-nilai tersebut merupakan saldo kumulatif sejak Perusahaan berdiri dari Tahun 1951 sampai dengan Tahun
2013;

bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa untuk
Tahun Pajak 2010, terdapat sengketa yang sama yaitu koreksi atas biaya bunga yang telah Pemohon Banding ajukan
permohonan banding dimana pada akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan membatalkan koreksi positif atas
biaya bunga melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61600/PP/M.IIIA/15/2015 yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 2015;

bahwa selanjutnya, untuk Tahun Pajak 2012 juga terjadi hal yang sama dimana permohonan banding Pemohon Banding
juga dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan membatalkan koreksi positif atas biaya bunga melalui Putusan Pengadilan
Pajak Nomor Put-84704/PP/M.XVA/15/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juni
2017;

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas sangat memperkuat dalil Pemohon Banding bahwa analisa yang
dilakukan Terbanding sangatlah tidak tepat dikarenakan Terbanding melakukan analisa dengan menggunakan nilai
penyertaan daham dan ekuitas Tahun-Tahun sebelum Tahun Pajak 2013 dan terlebih lagi Pengadilan Pajak telah
mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding atas sengketa yang sama pada Tahun 2010 dan 2012;

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim
Yang Mulia tidak mempertimbangkan dan mengabaikan analisa yang digunakan oleh Terbanding karena sangat
tidak berdasar;

bahwa berdasarkan loan agreement nomor JAK/040759/U/041006 antara Pemohon Banding dengan Bank HSBC
disebutkan bahwa fasilitas pinjaman diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja sehingga pinjaman tersebut
bukan untuk investasi. Lebih lanjut, Pemohon Banding telah melakukan sampling atas transaksi hutang Bank HSBC
sesuai dengan permintaan Majelis Hakim dengan perincian sebagai berikut:
a. Pada tanggal 4 Maret 2013, Pemohon Banding mendapatkan pinjaman dari Bank HSBC sebesar

Rp29.001.000.000,00 (USD 3.000.000);
b. Selanjutnya, dari pinjaman sejumlah Rp29.001.000.000,00 tersebut dipindahbukukan ke rekening The

Development Bank of Singapore USD dengan nomor rekening 0301611796 sejumlah Rp29.581.020.000,00
(USD 3.060.000) (Bukti pendukung pinjaman Bank HSBC nomor 2.2b) dan digunakan untuk kegiatan
operasional perusahaan dengan perincian sebagai berikut:
Nomor

Voucher
Tanggal Nomor

Akun
Nama Akun Debit (Rp) Kredit (Rp) Keterangan

407042 01103720
4

212100004
1

AP IMPORT 41.316074.8
51

407042 01/03/201
3

112256000
1

BBB-BURR ACC 40.870.381.0
85

Bukti pendukung pinjaman Bank
NSBC monor 2.2c

407042 01)03720
13

806000005
1

SEL MRS - 439.693.766

bahwa berdasarkan loan agreement nomor 320/LA/MZH/0506 antara Pemohon Banding dengan Bank Mizuho
Indonesia disebutkan bahwa fasilitas pinjaman diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja sehingga
pinjaman tersebut bukan untuk investasi;

bahwa berdasarkan loan agreement nomor 050282EFH antara Pemohon Banding dengan Bank Resona
Perdania disebutkan bahwa fasilitas pinjaman diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja sehingga
pinjaman tersebut bukan untuk investasi;

bahwa berdasarkan loan agreement nomor JK/CD/06/303 antara Pemohon Banding dengan Bangkok Bank
Public Company Ltd disebutkan bahwa fasilitas pinjaman diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja
sehingga pinjaman tersebut bukan untuk investasi;

bahwa berdasarkan loan agreement nomor 111534/IV/2010 antara Pemohon Banding dengan PT APB
disebutkan bahwa fasilitas pinjaman diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja sehingga pinjaman
tersebut bukan untuk investasi. Lebih lanjut, Pemohon Banding telah melakukan sampling atas transaksi hutang PT
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APB sesuai dengan permintaan Majelis Hakim dengan perincian sebagai berikut:
a. Pada tanggal 4 Maret 2013, Pemohon Banding mendapatkan pinjaman dart Bank APB sebesar

Rp191.019.920,00 (USD19.760). Lebih lanjut, dana tersebut Pemohon Banding gunakan untuk
pembayaran kegiatan operasional perusahaan, dengan perincian sebagai berikut:

Nom
or

Vouc
her

Tangg
al

Nomor
Akun

Nama Akun Debit
(Rp)

Kredit
(Rp)

Keterangan

4072
37

09/03/
2013

212100
0041

Trade Payable
Import- Invoice

150.05
1.690

- Bukti pendukung
pijaman ANZ

4072
37

09/03/
2013

806000
0051

Realized loss (gain) –
Trade

1.6993
30

- Panin Bank nomor
2.6b

4072
37

09/03/
2013

112270
0001

PT APB - 101.75
1.040

2757
76

09/03/
2013

613100
011

Bank Charges 145560 Bukti pendukung
pinjaman ANZ

2717
76

05/03/
2013

112270
0001

PT APB 145.56
0

Panin Bank nomor
2.6b

bahwa berdasarkan loan agreement antara Pemohon, Banding dengan The B OTM UFJ Ltd disebutkan bahwa
fasilitas pinjaman diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja sehingga pinjaman tersebut bukan untuk investasi.
Lebih lanjut, Pemohon Banding telah melakukan sampling atas transaksi hutang The B OTM UFJ Ltd sesuai
dengan permintaan Majelis Hakim dengan perincian sebagai berikut:
a. Pada tanggal 10 Januari 2013, Pemohon Banding mendapatkan pinjaman dart The B OTM UFJ Ltd

sebesar Rp30.681.000.000,00 (USD3.150.000);
b. Lebih lanjut, atas pinjaman tersebut Pemohon Banding pindahbukukan ke rekening Bank Central Asia

(USD) dengan nomor rekening 0013002255;
c. Selanjutnya, dari pinjaman sejumlah Rp30.681.000.000,00 tersebut dipindahbukukan ke rekening Bank

Central Asia (USD) dengan nomor rekening 5260093977 sejumlah Rp38.860.000.000,00 (USD 3.500.000);
d. Selanjutnya, dari pinjaman sejumlah Rp30.681.000.000,00 tersebut dipindahbukukan ke rekening The

Development Bank of Singapore USD dengan nomor rekening 0301611796 sejumlah
Rp30.194.000.000,00 dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan perincian sebagai
berikut:
Nomor
Vouche

r

Tanggal Nomor
Akun

Nama Akun Debit (Rp) Kredit Keterangan

399980
399980
399980
399973
399979
399979

11/01/201
3

11/01/201
3

11/01/201
3

11/01/201
3

11/01/201
3

11/01/201
3

212100004
1

806000005
1

112256000
1

212100004
1

806000005
1

112256000
1

Trade Payable import-Invoice
Realized gain (loss) - Trade
The Development Bank or
Singapore
Trade Payable import-Invoice
Realized gain (loss) - Trade
The Development Bank of
Singapore

7.655.710093
65.970.093

-

25.523.540.1
34

219.939.144
-

-

7.721.660.18
5
-

25.743.479.2
78

Bukti pendukung
pinjaman The B
OTM UFJ Ltd
nomr 2.7e

bahwa berdasarkan loan agreement nomor 68 antara Pemohon Banding dengan PT BII Tbk disebutkan bahwa
fasilitas pinjaman diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja sehingga pinjaman tersebut bukan untuk investasi.
Lebih lanjut, Pemohon Banding telah melakukan sampling atas transaksi hutang PT BII Tbk sesuai dengan
permintaan Majelis Hakim dengan perincian sebagai berikut:
a. Pada tanggal 9 Januari 2013, Pemohon Banding mendapatkan pinjaman dad BII sebesar Rp46.752.000.000,00

(USD 4.800.000);
b. Lebih lanjut, dari pinjaman sejumlah Rp46.752.000.000,00 tersebut dipindahbukukan ke rekening The

Development Bank of Singapore USD dengan nomor rekening 0301611796 sejumlah Rp46.752.000.000,00 dan
digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

Nomor
Vouche

r

Tinggal Nomor
Akun

Nama Akun Debit (Rp) Kredit (Rp) Keterangan

392653
399653
399653

09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013

212100004
1

600000005
1

112266003
1

Trade Parable !mood.
kroice
fleaRzed los, (091-
Trade
The Development Bank
of Slroporo USD

42822.475.6
43

480.152.343
-

.
43302.627.9

92

Bukti pendukung
pinjaman Bank
International
Indonesia nomor
2.8b

bahwa selanjutnya, berikut merupakan analisa arus uang masuk dan keluar terkait dengan penambahan dan
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pengurangan penyertaan saham yang terjadi pada Tahun 2013:
Deskripsi Tanggal Keluar (Rp) Masuk (Rp) Saldo (Rp) Perusahaan

Saldo Awal Kas dan Bank 66.998.000.
000

Penyertaan investasi anak
perusahaan

12 Feb
2013

10.100.000.0
00

56.898.000.0
00

PT -

Penyertaan investasi anak
perusahaan

28 Maret
2013

20.100.000.0
00

36.798.000.0
00

PT JI

Penyertaan investasi anak
perusahaan

26 April
2013

9.600.000.00
0

27.198.000.0
00

PT ASI

Penerimaan Deviden 06 Mei
2013

999.000.00
0

28.197.000.0
00

PT DKJ

Penerimaan Deviden 07 Mei
2013

1.975.060.0
00

30.172.060.0
00

PT MI

Penerimaan Deviden 07 Mei
2013

8.220.520.0
00

38.392.580.0
00

PT LT

Penerimaan Deviden 07 Mei
2013

3.416.320.0
00

41.808.900.0
00

PT IAI

Penerimaan Deviden 07 Mei
2013

2.402.100.0
00

44.211.000.0
00

PT DKJ

Penerimaan atas penjualan
saham

03 Juni
2013

2.650.000.0
00

46.861.000.0
00

PT FJ

Penerimaan Deviden 11 Juni
2013

996.181.81
8

47.859.181.8
18

PT SPS

Penerimaan atas penjualan
saham

13 Juni
2013

159.225.40
0.000

207.084.581.
818

NI Ltd

Penyertaan investasi anak
perusahaan

28 Juni
2013

7.401.000.00
0

199.683.581.
818

PT PKG LI

Penyertaan investasi anak
perusahaan

28 Juni
2013

12.900.000.0
00

186.783.581.
818

PT JI

Penyertaan investasi anak
perusahaan

31 Ags
2013

25.920.000.0
00

160.863.581.
818

PT CML

Penyertaan investasi anak
perusahaan

11 Sep
2013

17.316.000.0
00

143.547.581.
818

PT IEI

Penerimaan Deviden 20 Sep
2013

2.720.436.0
00

146.268.017.
818

LL S Pte Ltd

Penerimaan Deviden 13 Nov
2013

5.604.900.0
00

151.872.917.
818

PT LT

Penerimaan Deviden 13 Nov
2013

5.338.000.0
00

157.210.917.
818

PT IAI

Penerimaan Deviden 13 Nov
2013

1.601.400.0
00

158.812.317.
818

PT MI

Penerimaan Deviden 13 Nov
2013

3.469.700.0
00

162.282.017.
818

PT DKU

Penyertaan investasi anak
perusahaan

18 Nov
2013

5.880.000.00
0

156.402.017.
818

PT LOW

bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa Perusahaan tidak memerlukan pinjaman bank untuk
menambah penyertaan saham pada Perusahaan anak selama Tahun 2013. Pada perhitungan di atas, hanya
dengan dana yang berasal dari Kas dan Bank, penerimaan deviden, dan penjualan saham sangat cukup untuk
menambah penyertaan saham pada Perusahaan anak sehingga apa yang dituduhkan oleh Terbanding tidak
terbukti;

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemohon Banding mohon koreksi positif atas
beban bunga pinjaman sebesar Rp17.258.751.529,00 dan laba (rugi) selisih kurs sebesar Rp33.695.097.297,00
dibatalkan menjadi NIHIL;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Pendapat Akhir Nomor TPS-18103
tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
bahwa sesuai fakta yang ada, Pemohon Banding telah menyerahkan data/dokumen pendukung pada saat proses
pemeriksaan pajak berlangsung;

bahwa data pada Laporan Arus Kas pada Laporan Audit Pemohon Banding Tahun 2013 halaman, saldo kas netto
yang dapat digunakan untuk aktivitas investasi adalah positif sebesar Rp.12.346 juta dengan perincian sebagai
berikut :

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2013
(dalam jutaan Rupiah)

Hasil Penjualan Penempatan Jangka Pendek 159.225
Hasil Penjualan Aset tetap dan Properti Investasi 738
Penerimaan Deviden Kas 37.403
Peningkatan Penyertaan Saham (134.711)
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Perolehan Aset Tetap (50.000)
Perolehan Aset Tak Berwujud (309)
Kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi 12.346

bahwa sesuai data di atas, jelas terlihat bahwa dana yang digunakan untuk peningkatan penyertaan saham cukup
dati aktivitas investasi saja seperti hasil penjualan aset tetap dan properti investasi, dan penerimaan deviden kas
sehingga Pemohon Banding tidak memerlukan dana pinjaman bank seperti yang diduga oleh Terbanding;

bahwa lebih lanjut, perlu diperhatikan dengan seksama bahwa penyebab dari penurunan neto kas dan setara kas
pada Tahun 2013 sebesar Rp(30.438) juta, terbesar disebabkan oleh adanya pembayaran sebagian utang bank
yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.292.341 juta yang mana terlihat pada arus kas dari aktivitas
pendanaan bukan dikarenakan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan penyertaan saham sebesar Rp.134.711
juta;

bahwa perusahaan tidak memerlukan pinjaman bank untuk menambah penyertaan saham pada Perusahaan
anak selama Tahun 2013. Berdasarkan tabel analisa arus uang masuk dan keluar terkait dengan
penambahan dan pengurangan penyertaan saham yang terjadi pada Tahun 2013 yang telah dijelaskan,
hanya dengan dana yang berasal dari Kas dan Bank, penerimaan deviden, dan penjualan saham sangat
cukup untuk menambah penyertaan saham pada Perusahaan anak sehingga apa yang dituduhkan oleh
Terbanding tidak terbukti;

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas mohon koreksi positif atas beban bunga
pinjaman sebesar Rp17.258.751.529,00 dan laba (rugi) selisih kurs sebesar Rp33.695.097.297,00 dibatalkan
menjadi NIHIL;

Menurut Majelis
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pokok Sengketa terbukti dalam sengketa banding adalah koreksi

Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Beban Bunga Pinjaman sebesar Rp17.258.751.529,00 berdasarkan ketentuan
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu biaya untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding sesuai SPT Pajak Pengasilan Tahun Pajak 2013 Pemohon
Banding telah melakukan koreksi negatif atas bagian laba bersih dari anak usaha (karena bukan objek pajak),
namun demikian atas beban biaya bunga dan selisih kurs dari sebagian pinjaman yang dipergunakan untuk
investasi di perusahaan anak tidak dilakukan koreksi positif oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa pinjaman/utang bank dan utang obligasi merupakan asal sumber penambahan
penyertaan saham pada perusahaan anak tersebut sehingga beban bunga atas pinjaman/utang bank dan utang obligasi
tersebut tidak dapat dibiayakan sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding karena sumber
dana yang digunakan untuk investasi saham berasal dari laba perusahaan yang merupakan hasil dari kegiatan
operasional perusahaan dan bukan dari hutang bank maupun obligasi, sehingga biaya bunga tersebut tidak
berkaitan dengan investasi saham;

bahwa menurut Pemohon Banding dana yang digunakan untuk peningkatan penyertaan saham cukup dari aktivitas
investasi saja seperti hasil penjualan penempatan jangka pendek, hasil penjualan asset tetap, property investasi, dan
penerimaan dividen kas sehingga Pemohon Banding tidak memerlukan dana pinjaman bank;

Menimbang, bahwa atas sengketa a quo, fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis
berpendapat sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat sengketa koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Beban Bunga Pinjaman sebesar
Rp17.258.751.529,00 adalah merupakan sengketa bersifat yuridis;

bahwa Majelis berpendapat analisa perhitungan Terbanding ternyata tidak/kurang memperhitungkan Laporan Arus Kas
Pemohon Banding pada Tahun 2013 dimana peningkatan penyertaan saham berasal dari aktivitas operasi, hasil
penjualan penempatan jangka pendek, penerimaan deviden serta saldo kas & Bank;

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan publik yang penggunaan dananya selalu dipantau oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young sehingga tidak diperkenankan pinjaman
digunakan untuk investasi;

bahwa berdasarkan beberapa loan agreement antara Pemohon Banding dengan para pihak yakni Bank HSBC, Bank
Mizuho Indonesia, Bank Resona Perdania, Bangkok Bank Public Company Ltd, PT APB , The B OTM UFJ Ltd, dan PT BII
Tbk, disebutkan bahwa fasilitas pinjaman diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja sehingga pinjaman tersebut bukan
untuk investasi;

bahwa untuk Tahun Pajak 2010 terdapat sengketa yang sama, Pengadilan Pajak telah mengambil Putusan dengan Nomor
Put.61600/PP/M.IIIA/15/2015 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 2015 yang
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putusannya mengabulkan banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding atas biaya bunga;

bahwa untuk Tahun Pajak 2012 terdapat sengketa yang sama, Pengadilan Pajak telah mengambil Putusan dengan Nomor
Put-84704/PP/M.XVA/15/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juni 2017 dimana
permohonan banding Pemohon Banding juga dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan membatalkan koreksi positif atas
biaya bunga;

bahwa Majelis berkeyakinan atas beban bunga Bank yang merupakan akibat dari pinjaman Pemohon Banding dari Tahun
2012 dan sebelumnya dimana faktanya tidak berkaitan dengan penyertaan modal Pemohon Banding, oleh karenanya
Majelis berpendapat analisa perhitungan Terbanding menjadi tidak relevan lagi;

bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis tidak dapat mempertimbangkan analisa perhitungan yang didalilkan
Terbanding;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan seluruh pertimbangan a quo, maka Majelis
berkeyakinan bahwa koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya atas Beban Bunga Pinjaman sebesar
Rp17.258.751.529,00 tidak memiliki dasar yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

c. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Laba (Rugi) Selisih Kurs sebesar Rp33.695.097.297,00;

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi Laba (Rugi) Selisih kurs karena beban yang dipergunakan
untuk membeli saham yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang
diterimanya bukan merupakan objek pajak;

bahwa sengketa koreksi Laba (Rugi) selisih kurs terkait dengan koreksi Fiskal Positif atas Beban
Bunga Pinjaman;

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audit dan Buku Besar diketahui terdapat akun laba (Rugi)
selisih kurs terkait dengan pinjaman:

- Gain on Forex-Realized-Short Term Loan 1.143.000.005
- Loss on Forex,Realized-Short Term Loan (98.731.461.935)
- Gain on Forex-Unrealized-Short Term Loan 4.479.748.724
- Loss on Forex-Unrealized-Short Term Loan (86.215.250.349)

Laba (Rugi) selisih kurs (179.323.963.558)

bahwa prosentase penyertaan saham dari pinjaman terhadap pinjaman sebagaimana
perhitungannnya telah diuraikan pada sengketa 2 adalah 18,79%;

bahwa dengan demikian dapat dihitung besarnya Rugi selisih kurs yang tidak dapat dibebankan
sebesar:
18,79% X 179.323.963.558 = 33.695.097.297

bahwa dapat disimpulkan alasan keberatan Pemohon Banding tidak terbukti dan Terbanding tetap
mempertahankan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Laba (Rugi) Selisih Kurs sebesar
Rp33.695.097.297,00;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 15
Januari 2018 dan disempurnakan dengan Kesimpulan Akhir Nomor S-640/PJ.07/2018 tanggal 1
Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
antara lain diatur bahwa :
1) Pasal 29 ayat (3)
2) Pasal 29 ayat (3a)
3) Pasal 28 ayat (11)
4) Pasal 26A ayat (4)

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur
bahwa :
1) Pasal 78
2) Penjelasan Pasal 78

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain diatur bahwa :
1) Pasal 4 ayat (3) huruf f
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2) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a
d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan

Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan antara lain diatur bahwa:
1) Pasal 13
2) Pasal 27

e. bahwa sesuai SPT PPh Tahun Pajak 2013, Pemohon Banding telah melakukan Koreksi Negatif
atas bagian laba bersih dari anak usaha (karena bukan obyek pajak), namun demikian atas
beban biaya bunga dan selisih kurs dari sebagian pinjaman yang dipergunakan untuk investasi di
perusahaan anak tidak dilakukan koreksi positif oleh Pemohon Banding;
bahwa selain itu berdasarkan Lampiran IV SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013, diketahui bahwa
atas Bagian Laba Bersih Dari Perusahaan Asosiasi sebesar Rp102.716.128.390,00 Pemohon
Banding laporkan sebagai Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak, laba bersih tersebut
tentunya berasal dari investasi yang dilakukan Pemohon Banding pada Tahun-Tahun
sebelumnya;

f. bahwa menanggapi pernyataan tertulis/tanggapan tertulis yang disampaikan Pemohon Banding
pada halaman/lembar ke-3 nomor 3, dimana Pemohon Banding menyatakan bahwa Terbanding
melakukan koreksi berdasarkan asumsi, serta Terbanding mengakui tidak menemukan bukti
(SUB halaman 22), dapat Terbanding jelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, karena
kutipan yang disampaikan oleh PB pada halaman/lembar ke-3 nomor 3 surat nomor TPS-17957
tanggal 15 Desember 2017 tidak lengkap. Sebagaimana yang sudah Terbanding sampaikan
pada Surat Uraian Banding halaman 22, bahwa tidak dapat diketahui berapa jumlah yang telah
dicairkan oleh Pemohon Banding yang dipergunakan untuk penambahan penyertaan modal dan
tidak diketahui sumbernya untuk operasional perusahaan dan penambahan penyertaan modal,
Oleh karena itu, Terbanding tidak dapat melacak aliran dana untuk penambahan penyertaan
saham yang berasal dari laba operasional perusahaan atau pinjaman bank karena telah
bercampur atau tidak dapat dipisahkan sumber penambahan penyertaan saham tersebut,
disebabkan oleh karena pada saat pemeriksaan maupun proses keberatan Pemohon Banding
tidak memberikan bukti/dokumen pendukung terkait : pencairan pinjaman bank, bukti
penggunaan dana operasional untuk kegiatan investasi, dokumen penyertaan saham ke anak
perusahaan dan Pemohon Banding tidak dapat memberikan penjelasan asal mula arus uang
investasi ke anak perusahaan, hal tersebut (Pemohon Banding tidak memberikan bukti/dokumen
pendukung) sudah Terbanding nyatakan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Halaman 17,
Laporan Penelitian Keberatan Halaman 16, dan Surat Uraian Banding Halaman 22;
bahwa pernyataan yang Terbanding sampaikan adalah untuk menjelaskan ketidakpatuhan
Pemohon Banding terkait permintaan dokumen/bukti pada saat proses pemeriksaan;

g. bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, Terbanding telah meminta buku, catatan dan dokumen
dalam rangka pemeriksaan pajak melalui Surat Permintaan Nomor S-066/WPJ.07/ KP.0800.
III/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Surat Peringatan I Nomor S-027/WPJ.07/KP.0805.III.1/2015
tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Peringatan II Nomor 38/WPJ.07/KP.0805.III.1/2015 tanggal 17
April 2015, namun permintaan buku, catatan dan dokumen tersebut hanya dipenuhi sebagian
dan sebagian lainnya tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding;
bahwa sesuai SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013 yang diterima KPP Perusahaam Masuk Bursa
tanggal 22 Agustus 2014, Pemohon Banding dalam SPT tersebut menyatakan Rugi sebesar
Rp(18.946.947.896,00) dan Lebih Bayar sebesar Rp36.018.931.282,00, sesuai ketentuan,
SPTLB tersebut pasti akan dilakukan pemeriksaan untuk menerbitkan SKPLB apabila jumlah
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
bahwa pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan
pemenuhan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan;
bahwa namun demikian, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Banding pada saat pemeriksan
tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
besuai Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP, menyebutkan wajib pajak yang memberikan
bukti-bukti dokumen dalam proses keberatan, tetapi tidak memberikannya dalam pemeriksaan
tidak dipertimbangkan dalam proses keberatannya. Kecuali bukti tersebut belum diperoleh WP
dari pihak ketiga. Artinya, keberadaan dokumen tersebut sah secara hukum perdata atau pidana
masih berada pada pihak ketiga pada saat pemeriksaan, hal ini tentunya harus dapat dibuktikan
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Pemohon Banding. Apabila ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP tersebut tidak diindahkan,
maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak lain yang patuh, terlebih
dalam SPT PPh Tahun Pajak 2013, Pemohon Banding telah menyatakan lebih bayar;
bahwa dengan tidak terdapatnya buku, catatan dan dokumen terkait dengan koreksi
Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya berupa Biaya Dari Luar Usaha (Biaya Bunga) sebesar
Rp17.258.751.529,00 dan Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya berupa Laba (Rugi) Selisih
Kurs sebesar Rp33.695.097.297,00 pada saat dilakukan pemeriksaan hingga berakhirnya proses
pemeriksaan, maka keputusan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP;
bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-
undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif,
yang mengikat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini seyogyanya keberadaan norma hukum tersebut
diakui sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum;

h. bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding, terkait dengan bukti yang disampaikan
oleh Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Banding dalam penjelasannya
nomor 5 halaman 5 dan nomor 12 halaman 7 surat Pemohon Banding Nomor TPS-17957,
Terbanding menanggapi bahwa penjelasan tersebut hanya merupakan penjelasan atas transaksi
yang dilakukan terkait dengan peminjaman/hutang dan kegiatan operasional perusahaan untuk
Tahun 2013 saja, padahal terdapat fakta bahwa kegiatan investasi ke anak perusahaan dan
kegiatan peminjaman/hutang bank sudah dilakukan sejak Tahun 2006 (Terbanding hanya
memperoleh data sejak Tahun 2006);
bahwa sehingga seharusnya Pemohon Banding memberikan penjelasan kegiatan pinjaman dan
operasional perusahaan secara menyeluruh sejak Tahun 2006 s.d Tahun 2013, tidak hanya
Tahun 2013 saja;
bahwa seharusnya Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti penyetoran investasi benar
berasal dari rekening koran yang tidak terkait pinjaman. Dalam hal fasilitas pinjaman menjadi
satu dengan rekening koran operasional maka seharusnya Pemohon Banding dapat
menunjukkan bahwa saat penyetoran investasi, jumlah kas keluar tidak menggunakan plafon
pinjaman bank maupun obligasi pada rekening koran tersebut;
bahwa selain itu juga Pemohon Banding hanya memberikan penjelasan terkait dengan
penggunaan pinjaman bank yang dikaitkan dengan penggunaanya hanya untuk kegiatan
operasionaal saja, sedangkaan untuk kegiatan penyertaan saham tidak dijelaskan/tidak
dikaitkan, padahal fakta menunjukkan bahwa terdapat aktivitas kegiatan penyertaan saham yang
dilakukan sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2013;

i. bahwa terkait dengan Penjelasan Pemohon Banding yang menyatakan investasi tersebut tidak
penah dibiayai dari pinjaman dan pinjaman yang diterima dari Bank seluruhnya digunakan untuk
modal kerja sesuai perjanjian dan tidak diperkenankan untuk investasi adalah tidak sepenuhnya
tepat, karena berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2013, diketahui bahwa saldo
Penyertaan Saham (seluruh investasi kepada anak perusahaan) pada aset dalam laporan posisi
keuangan 31 Desember 2013 sebesar Rp.1.477.377 Juta (Laporan Keuangan halaman 1),
sedangkan ekuitas perusahaan total hanya Rp.948.986 Juta (terdiri dari Modal Saham
Rp.195.000 Juta + Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak Rp.2.430 Juta + Saldo Laba
Rp.752.066 Juta (Laporan Keuangan halaman 2). Jika memang investasi tersebut tidak pernah
dibiayai dari pinjaman maka total ekuitas yang ada belum mampu untuk diinvestasikan ke
penyertaan saham anak, terjadi kekurangan sebesar Rp.528.391 Juta;
bahwa Pemohon Banding juga mengabaikan adanya fakta bahwa Pemohon Banding telah
memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yang selanjutnya diubah menjadi Tambahan
Modal ke Anak Perusahaan (Debt to Equity Swap) sebagaimana disebutkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan Tahun 2013, 2012, 2011, dan Tahun-Tahun sebelumnya;

j. bahwa berdasarkan Laporan Arus Kas Pemohon Banding Tahun 2012/2013 diketahui untuk
Tahun 2013 terjadi penurunan neto kas dan setara kas sebesar Rp (30.438) juta sebagai berikut:
- Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 37.153 juta
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp 12.346 juta
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp (79.937) juta

Kenaikan (Penurunan) Net Rp (30.438) juta
bahwa dari Laporan Arus Kas tersebut, terlihat bahwa selain melakukan Peningkatan penyertaan
saham Rp (134.711) juta, Pemohon Banding juga melakukan aktivitas Perolehan Aktiva Tetap Rp
(50.000) juta, Pembayaran utang bank sebesar Rp (292.341) juta, Pembayaran Dividen sebesar
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Rp (24.960) juta, dan Perolehan utang obligasi sebesar Rp 216.632 juta. Dengan demikian dari
fakta yang ada pada Laporan Arus Kas Pemohon Banding menunjukkan penurunan arus kas,
dapat disimpulkan Pemohon Banding tidak dapat sepenuhnya memenuhi aktivitas investasi pada
perusahaan anak dengan kas yang tersedia tanpa menggunakan sebagian dana yang diperoleh
dari perolehan utang bank/penerbitan obligasi;

k. bahwa koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya berupa Biaya Dari Luar Usaha (Biaya Bunga)
sebesar Rp17.258.751.529,00 dan Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya berupa Laba
(Rugi) Selisih Kurs sebesar Rp33.695.097.297,00 dilakukan berdasarkan data yang ada, yaitu
laporan keuangan Tahun 2006 s.d. 2013, bahwa perhitungan koreksi yang Terbanding lakukan
adalah berdasarkan analisa secara menyeluruh;

l. bahwa menanggapi alasan Pemohon Banding terkait kasus serupa yang telah diputus
Pengadilan Pajak yang memenangkan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat sebagai
berikut :
1) Bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mengenal yurisprudensi.
2) Bahwa putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada penilaian, pembuktian, dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keyakinan hakim.
bahwa dengan demikian berdasarkan fakta, data yang terungkap dalam jalannya persidangan
serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka koreksi yang dilakukan Terbanding
telah sesuai ketentuan dan tidak bergantung kepada putusan Pengadilan Pajak yang dinyatakan
oleh Pemohon Banding;

m. bahwa dengan demikian,Terbanding berkesimpulan bahwa pinjaman/hutang bank dan utang
obligasi merupakan asal sumber penambahan penyertaan saham pada perusahaan anak
tersebut sehingga beban bunga dan selisih kurs atas pinjaman/utang bank dan uutang obligasi
tersebut tidak dapat dibiayakan sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1)
huruf a UU PPh;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya : Laba (Rugi) Selisih
Kurs Sebesar Rp33.695.097.297,00 karena telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

bahwa menurut Pemohon Banding dalam pasal 6 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya sangat jelas bahwa
kerugian selisih kurs mata uang asing boleh menjadi pengurang dalam menghitung Besarnya Penghasilan
Kena Pajak;

bahwa pencatatan kerugian fluktuasi kurs mata uang asing dalam pembukuan Pemohon Banding sudah
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, karena Laporan Keuangan Pemohon
Banding diaudit oleh Akuntan Publik Ernst & Young dan laporannya diberikan juga kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK);

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya membatalkan koreksi atas selisih kurs
sebesarRp-33.695.097.297,00 menjadi Nihil;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-
17730 tanggal 14 September 2017, Penjelasan Tertulis Nomor TPS-17957 tanggal 15 Desember
2017, dan disempurnakan dengan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-18103 tanggal 5 Februari 2018
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sama dengan penjelasan terkait sengketa atas
koreksi positif atas beban bunga pinjaman sebesar Rp17.258.751.529,00;

Menurut Majelis
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pokok Sengketa terbukti dalam sengketa banding adalah koreksi

Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Laba (Rugi) Selisih Kurs Rp33.695.097.297,00 berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi Laba (Rugi) selisih kurs karena beban yang
dipergunakan untuk membeli saham yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang
diterimanya bukan merupakan objek pajak;

bahwa menurut Terbanding persentase penyertaan saham dari pinjaman terhadap pinjaman sebagaimana
perhitungannya adalah sebesar 18,79%;

bahwa Terbanding berpendapat sengketa koreksi Laba (Rugi) selisih kurs terkait dengan koreksi Fiskal Positif atas
Beban Bunga Pinjaman;
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bahwa Terbanding berkesimpuan bahwa pinjaman/utang Bank dan utang obligasi merupakan asal sumber penambahan
penyertaan saham pada perusahaan anak tersebut sehingga beban bunga atas pinjaman/utang Bank dan utang obligasi
tersebut tidak dapat dibiayakan sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya sangat jelas bahwa kerugian selisih kurs mata
uang asing boleh menjadi pengurang dalam menghitung besarnya Pengasilan Kena Pajak;

bahwa menurut Pemohon Banding pencatatan kerugian fluktuasi kurs mata uang asing dalam pembukuan Pemohon
Banding telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia karena Laporan Keuangan
Pemohon Banding diaudit oleh Akuntan Publik Ernst & Young dan laporannya diberikan juga kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa atas sengketa a quo, fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis
berpendapat sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat sengketa koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Laba (Rugi) Selisih Kurs
Rp33.695.097.297,00 adalah merupakan sengketa bersifat yuridis;

bahwa sengketa koreksi Laba (Rugi) selisih kurs terkait dengan koreksi Fiskal Positif atas Beban Bunga Pinjaman;

bahwa berdasarkan Laporan Arus Kas Pemohon Banding pada Tahun 2013 dimana peningkatan penyertaan saham
berasal dari aktivitas operasi, hasil penjualan penempatan jangka pendek, penerimaan deviden serta saldo kas & Bank;

bahwa Majelis berkeyakinan atas Laba (Rugi) selisih kurs yang merupakan akibat dari pinjaman Pemohon Banding dari
Tahun 2012 dan sebelumnya dimana faktanya tidak berkaitan dengan penyertaan modal Pemohon Banding, oleh
karenanya Majelis berpendapat analisa perhitungan Terbanding menjadi tidak relevan lagi;

bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis tidak dapat mempertimbangkan analisa perhitungan yang didalilkan
Terbanding sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan seluruh pertimbangan Majelis a quo, maka
Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya atas koreksi Laba (Rugi) selisih kurs sebesar
Rp33.695.097.297,00 tidak memiliki dasar yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

d. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Biaya Corporate Social Responsibility sebesar
Rp2.095.858.014,00;

Menurut Terbanding
bahwa Terbanding melakukan koreksi Positif Biaya Corporate Social Responsibility ini merupakan sumbangan / hadiah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh;

bahwa berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa biaya-biaya tersebut adalah sumbangan/hadiah sebagaimana dimaksud
dalam 9 ayat 1 huruf g UU PPh;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukan Bukti Penerimaan Sumbangan dan / atau biaya pada SPT Tahunan PPh Tahun 2013;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011, dan dalam Pasal 2 huruf b disebutkan bahwa "pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan
rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan", sedangkan dari Laporan Audit PT. LL Tbk Tahun 2013 diketahui wajib pajak dalam keadaan rugi;

bahwa dapat disimpulkan bahwa alasan keberatan Pemohon Banding tidak terbukti dan Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Biaya
Corporate Social Responsibility sebesar Rp2.095.858.014,00;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 15
Januari 2018 dan disempurnakan dengan Kesimpulan Akhir Nomor S-640/PJ.07/2018 tanggal 1
Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan

Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan
Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur
Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto antara lain diatur dalam:
1) Pasal 1
2) Pasal 2

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara
Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan
Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan
Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto antara lain diatur dalam:
1) Pasal 2
2) Pasal 8

c. bahwa berdasarkan fotokopi foto kegiatan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia (Lampiran
Data Pemohon Banding Indeks 3.2) yang menurut Pemohon Banding merupakan bukti yang sah
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atas pengeluaran CSR, Terbanding berpendapat bahwa foto kegiatan tersebut tidak
membuktikan telah dilaksanakannya pemberian CSR oleh Pemohon Banding karena tidak ada
bukti yang sah terkait pemberian dan penerimaan CSR dimaksud kepada Yayasan Habitat
Kemanusiaan Indonesia, selain itu bentuk kegiatan dalam foto tersebut tidak sesuai dengan
bentuk sumbangan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010;

d. bahwa berdasarkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013, diketahui bahwa pemberian CSR oleh
Pemohon Banding, telah mengakibatkan bertambahnya kerugian fiskal Pemohon Banding untuk
Tahun Pajak 2013, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010;

e. bahwa disamping itu, Pemohon Banding juga tidak melampirkan Bukti Penerimaan Sumbangan
dalam SPT PPh Tahun Pajak 2013 sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011;

f. bahwa dengan demikian pemberian CSR oleh Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2013 tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan Pasal
2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011;

g. bahwa berdasarkan data dan ketentuan tersebut di atas, koreksi Penyesuaian Fiskal Positif
Lainnya berupa Biaya Usaha Lainnya (Corporate Social Responsibility) sebesar
Rp2.095.858.014,00 telah sesuai ketentuan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya : Biaya Corporate
Social Responsibility Sebesar Rp2.095.858.014,00 karena biaya ini bukan merupakan sumbangan/hadiah,
namun merupakan biaya pembangunan infrastruktur sosial sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf k UU PPh dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulanan
Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan,
Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pem-bangunan Infrastruktur Sosial;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya membatalkan seluruh koreksi atas Penyesuaian
Fiskal Positif Lainnya: Biaya Corporate Sosial Responsibility sebesar Rp2.095.858.014 menjadi Nihil;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-
17730 tanggal 14 September 2017, Penjelasan Tertulis Nomor TPS-17957 tanggal 15 Desember
2017, dan disempurnakan dengan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-18103 tanggal 5 Februari 2018
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan Pasal 2 ayat (1) PMK-76/PMK.03/2011 juncto
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencatatan dan
Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan,
Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur
Sosial yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
bahwa Pemohon Banding menyatakan memperoleh penghasilan netto Tahun 2012 dari 4 syarat sumbangan
yang diperbolehkan berdasarkan PMK-76/PMK.03/2011:
a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilaan Tahun Pajak sebelumnya (terpenuhi);
b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan

(awalnya laba setelah CSAR Pemohon Banding menjadi rugi itu tidak boleh, tetapi posisi Pemohon Banding
dengan atau tanpa adanya CSAR Pemohon Banding sudah merugi (CSAR=2M)));

c. didukung oleh bukti yang sah; dan (foto-foto dokume CSAR)
d. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang

dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak
Penghasilan."(terpenuhi).

bahwa lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 2 atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010
tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan
Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto disebutkan sebagai berikut:
"Contoh
PT GR pada Tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00 (sate milyar rupiah).
Pada Tahun 2010 Wajib Pajak memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga melalui lembaga
pembinaan olahraga sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Pada Tahun 2010 Wajib Pajak
mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Wajib Pajak tidak
diperkenankan mengurangkan sumbangan tersebut dari penghasilan bruto Tahun 2010 karena akan menvebabkan
rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

SE
KR

ET
AR

IA
TP

EN
GAD

IL
AN

PA
JA

K



.

bahwa berdasarkan peraturan di atas, menurut Pemohon Banding pemberian Biaya Corporate Social Responsibility (CSR)
sebesar Rp2.095.858.014 telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2011, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012, Pemohon Banding mempunyai penghasilan neto

fiskal pada Tahun 2012 sebesar Rp.12.347.123.693,00;
b. bahwa berdasarkan contoh pada penjelasan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93

Tahun 2010 yang pada intinya menjelaskan bahwa biaya sumbangan yang tidak diperbolehkan adalah apabila
sebelum adanya biaya CSR tersebut, Perusahaan dalam posisi laba namun setelah diperhitungkan dengan
biaya CSR menjadi rugi;
Dalam hal ini, biaya CSR sebesar Rp.2.095.858.014 tidak menyebabkan posisi laporan keuangan
Perusahaan dari laba menjadi rugi karena tanpa adanya biaya CSR tersebut, Perusahaan sudah
dalam keadaaan rugi;

c. bahwa pemberian biaya CSR sebesar Rp 2.095.858.014 telah didukung dengan dokumen yang sah;
d. bahwa lembaga yang menerima biaya CSR sebesar Rp 2.095.858.014 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) yaitu Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia Dengan NPWP -;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas maka menurut Pemohon Banding, Terbanding
seharusnya membatalkan seluruh koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya: Biaya Corporate Sosial
Responsibility sebesar Rp 2.095.858.014 menjadi NIHIL;

Menurut Majelis
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pokok Sengketa terbukti dalam sengketa banding adalah koreksi

Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Biaya Corporate Social Responsibility sebesar Rp2.095.858.014,00 berdasarkan
ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi Positif Biaya Corporate Social Responsibility sebesar
Rp2.095.858.014,00 yang merupakan sumbangan/hadiah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa Terbanding berpendapat berdasarkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013
diketahui bahwa pemberian Corporate Social Responsibility oleh Pemohon Banding telah mengakibatkan bertambahnya
kerugian fiskal Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2013, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak melampirkan Bukti Penerimaan Sumbangan dalam SPT PPh Tahun
Pajak 2013 sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011;

bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa pemberian Corporate Social Responsibility oleh Pemohon Banding untuk Tahun
Pajak 2013 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan Pasal 2 ayat
(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.03/2011;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya Corporate Social Responsibility,
karena Pemohon Banding berpendapat biaya ini bukan merupakan sumbangan/ hadiah, namun merupakan biaya
pembangunan infrastruktur sosial sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan
Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan
Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial;

bahwa Pemohon Banding berpendapat biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan dari Penghasilan
Bruto;

bahwa menurut Pemohon Banding pemberian biaya Corporate Social Responsibility sebesar Rp2.095.858.014,00 telah
memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 76/PMK.03/2011;

Menimbang, bahwa atas sengketa a quo, fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis
berpendapat sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat sengketa koreksi Positif Biaya Corporate Social Responsibility sebesar
Rp2.095.858.014,00 adalah merupakan sengketa bersifat yuridis;

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan
"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
k. biaya pembangunan infrasruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah";

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 menyebutkan :
"Sumbangan dan/atau biaya dalam masalah dalam Pasal 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:
a. Wajib Pajak memiliki pajak penghasilan berdasarkan Surat Keterangan Tahunan Pajak Penghasilan Tahu Pajak

sebelumnya;
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b. Sumbangan dan biaya tidak berpengaruh pada Tahun Pajak Sumbangan diberikan;
c. Didukung oleh bukti yang sah;
d. Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang

dikecualikan sebagai subjek pajak dalam UndangUndang Pajak penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 menyebutkan :
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan dan/atau biaya diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan
Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan,
Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang
Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto menyebutkan :
Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
dengan syarat:
a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Tahun Pajak sebelumnya;
b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
c. didukung oleh bukti yang sah; dan
d. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang

dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

bahwa berdasarkan keterangan para pihak, dokumen beserta bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dapat
diketahui fakta bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013, Pemohon Banding mempunyai
kerugian neto fiskal pada Tahun 2013 sebesar (Rp.18.946.947.896,00);

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa biaya Corporate Social Responsibility menyebabkan
kerugian fiskal Pemohon Banding menjadi bertambah atau lebih besar sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 aya
(1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011 a quo;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan seluruh pertimbangan Majelis a quo, maka
Majelis berkeyakinan bahwa koreksi biaya Corporate Social Responsibility sebesar Rp2.095.858.014,00 tetap
dipertahankan;

e. Penyesuaian Fiskal Negatif Laba Bersih Perusahaan Anak di Luar Negeri sebesar
Rp21.686.000.000,00;

Menurut Terbanding
bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut diatas berdasarakan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan Pasal 9 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 serta tidak sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.36
Tahun 2008;

bahwa berdasarkan laporan keuangan Tahun 2013 LL Singapore Pte Ltd tidak dapat dibuktikan telah membagi deviden sebesar SGD300.000,00;

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2013 catatan no.10 halaman 38 diketahui terdapat Laba bersih Perusahaan anak di luar negeri yaitu LL Singapore Pte., Ltd
Rp21.686.000.000 dengan penyertaan saham kepemilikan 100%;

bahwa dapat disimpuikan bahwa alasan keberatan Pemohon Banding tidak terbukti dan Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif : Laba Bersih
Perusahaan Anak di Luar Negeri Sebesar Rp21.686.000.000,00;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 15
Januari 2018 dan disempurnakan dengan Kesimpulan Akhir Nomor S-640/PJ.07/2018 tanggal 1
Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
antara lain diatur bahwa:
1) Pasal 29 ayat (3)
2) Pasal 29 ayat (3a)
3) Pasal 28 ayat (11)
4) Pasal 26A ayat (4)

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain diatur bahwa:
1) Pasal 18 ayat (2)
2) Penjelasan Pasal 18 ayat (2)

c. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tentang tentang Penetapan
Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan
Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek antara lain
diatur bahwa:
1) Pasal 1
2) Pasal 2
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3) Pasal 3
4) Pasal 6

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaporan
Penerimaan Dividen, Penghitungan Besarnya Pajak yang Harus Dibayar, dan Pengkreditan
Pajak Sehubungan dengan Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam
Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang
Menjual Sahamnya di Bursa Efek antara lain diatur bahwa:
1) Pasal 3 ayat (1)
2) Pasal 3 ayat (2)
3) Pasal 3 ayat (3)
4) Pasal 3 ayat (4)
5) Pasal 3 ayat (5)

e. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01
f. bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, Terbanding (Pemeriksa) telah meminta buku, catatan

dan dokumen dalam rangka pemeriksaan pajak melalui Surat Permintaan Nomor S-
066/WPJ.07/KP.0800.III/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Surat Peringatan I Nomor S-
027/WPJ.07/KP.0805.III.1/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Peringatan II Nomor
38/WPJ.07/KP.0805.III.1/2015 tanggal 17 April 2015, namun permintaan buku, catatan dan
dokumen tersebut hanya dipenuhi sebagian dan sebagian lainnya tidak dipenuhi oleh Pemohon
Banding. (Surat Permintaan Data dan Tanda Terima Dokumen Terlampir);
bahwa sesuai SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013 yang diterima KPP Perusahaam Masuk Bursa
tanggal 22 Agustus 2014, Pemohon Banding dalam SPT tersebut menyatakan Rugi sebesar
Rp(18.946.947.896),00 dan Lebih Bayar sebesar Rp36.018.931.282,00, sesuai ketentuan,
SPTLB tersebut pasti akan dilakukan pemeriksaan untuk menerbitkan SKPLB apabila jumlah
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
bahwa pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan
pemenuhan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan;
bahwa namun demikian, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Banding pada saat pemeriksan
tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
bahwa sesuai Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP, menyebutkan wajib pajak yang
memberikan bukti-bukti dokumen dalam proses keberatan, tetapi tidak memberikannya dalam
pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam proses keberatannya. Kecuali bukti tersebut belum
diperoleh WP dari pihak ketiga. Artinya, keberadaan dokumen tersebut sah secara hukum
perdata atau pidana masih berada pada pihak ketiga pada saat pemeriksaan, hal ini tentunya
harus dapat dibuktikan Pemohon Banding. Apabila ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP
tersebut tidak diindahkan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak
lain yang patuh, terlebih dalam SPT PPh Tahun Pajak 2013, Pemohon Banding telah
menyatakan lebih bayar.
bahwa dengan tidak terdapatnya buku, catatan dan dokumen terkait dengan Penyesuaian Fiskal
Negatif Lainnya berupa Laba Bersih Perusahaan Anak di Luar Negeri sebesar
Rp21.686.000.000,00 pada saat dilakukan pemeriksaan hingga berakhirnya proses pemeriksaan,
maka keputusan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP;
bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-
undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif,
yang mengikat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini seyogyanya keberadaan norma hukum tersebut
diakui sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum;

g. bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk Tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, pada halaman 38 diketahui bahwa Bagian Laba
(Rugi) Bersih dan Penerimaan Dividen yang berasal dari LL Singapore Pte. Ltd adalah sebagai
berikut:
(dalam jutaan rupiah)

Persentase (%)
Kepemilikan

Nilai Penyertaan
Awal Tahun

Penambahan
(Pengurangan)
Penyertaan

Bagian Laba
(Rugi) Bersih

Penerimaan
Dividen

Nilai
Penyertaan
Akhir Tahun

Tahun 2013
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100% 515.849 - 21.686 2.720 534.815
Tahun 2012
100% 475.989 - 39.880 - 515.849

bahwa dari data tersebut, diketahui bahwa Persentase Kepemilikan Pemohon Banding pada LL
Singapore Pte Ltd adalah 100%, sementara Bagian Laba (Rugi) Bersih yang diperoleh LL
Singapore Pte. Ltd. untuk Tahun 2012 adalah sebesar Rp39.880.000.000,00. Sedangkan untuk
Tahun 2013 Bagian Laba (Rugi) bersih yang diperoleh LL Singapore Pte. Ltd. adalah sebesar
Rp21.686.000.000,00;
bahwa sesuai prinsip konservatisme dalam akuntansi, tentunya bagian laba bersih dari
penyertaan pada perusahaan anak akan dicatat sesuai dengan bagian laba yang diterima terkait
penyertaan saham dimaksud. Sehingga apabila bagian laba (rugi) bersih sudah dilaporkan dalam
laporan keuangan perusahaan induk, sesuai prinsip konservatisme tentunya angka bagian laba
(rugi) bersih tersebut seluruhnya terkait dengan penyertaan dimaksud. Angka bagian laba (rugi)
bersih tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan Pemohon Banding yang selanjutnya menjadi
dasar Terbanding (Tim Pemeriksa) untuk menentukan nilai bagian laba yang seharusnya diterima
Pemohon Banding.
bahwa Terbanding tidak mengambil angka bagian laba (rugi) bersih terkait penyertaan Pemohon
Banding pada LL Singapore Pte Ltd dari Laporan Keuangan LL Singapore Pte Ltd yang
memang pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen tersebut tidak diberikan Pemohon Banding;

h. bahwa berdasarkan fotokopi Laporan Keuangan LL Pte. Ltd untuk Tahun 2013, pada halaman 8
dinyatakan Dividen yang dibayarkan adalah sebesar USD237,717.00. Sesuai dengan surat
penjelasan dari Paul Wan & Co, jumlah dividen sebesar USD237,717.00 tersebut setara dengan
SGD300,000.00;
bahwa berdasarkan fotokopi Surat Directors’ Resolution in Writing Passed Pursuant to Article
121 and 125 of The Articles of Association of the Company tanggal 6 September 2013,
dinyatakan “bahwa dividen final sebesar 0,24038 persen atas saham biasa Perusahaan sebesar
S$ 300.000-00 sehubungan dengan Tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan
dengan ini disetujui dan dibayarkan dari laba ditahan Perusahaan kepada para pemegang saham
yang namanya muncul dalam Daftar Anggota Perseroan per pada tanggal 31 Desember 2012.”
bahwa dokumen Laporan Keuangan LL Pte. Ltd untuk Tahun 2013 dan Surat Directors’
Resolution in Writing Passed Pursuant to Article 121 and 125 of The Articles of Association of the
Company, keduanya meruapakan dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri. (Singapura);
bahwa mengacu pada Angka 70 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor
09/A/KP/XII/2006/01, Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin
dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi
oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan
Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat;
bahwa dengan demikian dokumen Laporan Keuangan LL Pte. Ltd untuk Tahun 2013 dan Surat
Directors’ Resolution in Writing Passed Pursuant to Article 121 and 125 of The Articles of
Association of the Company tidak dapat dipergunakan sebagai bukti karena tidak dilegalisasi
oleh pihak yang memiliki wewenang untuk itu;

i. bahwa berdasarkan fotokopi rekening koran BCA No. Rekening 0013006315 - SGD, diketahui
Pemohon Banding terdapat uang masuk dari LL Singapore Pte. Ltd sebesar SGD 300,000.00
pada tanggal 20 September 2013.
bahwa berdasarkan fotokopi Surat Directors’ Resolution in Writing Passed Pursuant to Article
121 and 125 of The Articles of Association of the Company tanggal 6 September 2013,
dinyatakan “bahwa dividen final sebesar 0,24038 persen atas saham biasa Perusahaan sebesar
S$ 300.000-00 sehubungan dengan Tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan
dengan ini disetujui dan dibayarkan dari laba ditahan Perusahaan kepada para pemegang saham
yang namanya muncul dalam Daftar Anggota Perseroan per pada tanggal 31 Desember 2012.”
bahwa penerimaan dividen pada tanggal 20 September 2013 tersebut, telah melewati jangka
waktu yang diatur dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor
256/PMK.03/2008, sesuai fakta tersebut Terbanding berhak menentukan deemed dividen atas
bagian laba bersih terkait penyertaan Pemohon Banding pada anak usaha di luar negeri yaitu LL
Singapore Pte Ltd;
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan Laporan Keuangan LL Singapore Pte Ltd sebagai
lampiran dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013, dengan demikian hal tersebut tidak
memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak
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Nomor PER-59/PJ/2010;
j. bahwa berdasarkan data dan ketentuan tersebut di atas, koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif

Lainnya berupa Laba Bersih Perusahaan Anak di Luar Negeri sebesar Rp21.686.000.000,00
telah sesuai ketentuan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif : Laba Bersih
Perusahaan Anak di Luar Negeri sebesar Rp21.686.000.000,00;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008, maka deemed tidak
lagi dapat diterapkan pada Tahun Pajak 2013 dikarenakan pada kenyataannya LL Singapore Pte
Ltd telah membagikan dividen, dimana Pemohon Banding telah mencatat pembagian dividen atas
Laba LL Singapore Pte, Ltd Tahun 2010-2012 sebesar Rp2.720.436.000,00 (SGD300,000.00) pada
Tahun Pajak 2013 ini;

bahwa sesuai dengan penjelasan dan Peraturan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 256/PMK.03/2008, ketentuan deemed deviden tidak perlu dilakukan dikarenakan LL
Singapore Pte, Ltd sudah membagikan deviden yang sudah menjadi hak Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya membatalkan seluruh koreksi Penyesuaian Fiskal
Negatif : Laba Bersih Perusahaan Anak di Luar Negeri sebesar Rp21.686.000.000,00 menjadi Nihil;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-
17730 tanggal 14 September 2017, Penjelasan Tertulis Nomor TPS-17957 tanggal 15 Desember
2017, dan disempurnakan dengan Penjelasan Tertulis Nomor TPS-18103 tanggal 5 Februari 2018
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
bahwa Pemohon Banding menyatakan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008
mengatur bahwa:
1. Besarnya dividen yang wajib dihitung oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

adalah sebesar jumlah dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan
penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak
Wajib Pajak.

3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak saat dividen tersebut dianggap diperoleh."

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan LL Singapore Pte, Ltd yang telah diaudit oleh Paul Wan & Co pada haiaman 8
pada Tahun 2013, LL Singapore Pte, Ltd membagikan dividen sebesar USD 237,717 (ekuivalen dengan SGD 300,000)
yang mana telah dikonfirmasi nilai konversi transaksi tersebut oleh pihak auditor melalui surat pernyataan tanggal 20
Oktober 2017;

bahwa pada tanggal 6 September 2013, Manajemen LL Singapore Pte, Ltd berdasarkan Surat Directors Resolution in
Writing Passed Pursuant to Articles 121 and 125 of The Articles of Association of the Company memutuskan untuk
membagikan dividen berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2012 kepada Pemohon Banding sebesar SGD 300,000
(ekuivalen dengan Rp2.720.436.000);

bahwa lebih lanjut, pada tanggal 20 September 2013, Pemohon Banding telah menerima pembagian dividen atas
Laba LL Singapore Pte, Ltd Tahun 2013 melalui Bank Central Asia sebesar SGD300,000 (ekuivalen dengan
Rp2.720.436.000);

bahwa dengan demikian, sesuai peraturan di atas, maka ketentuan deemed dividen tidak berlaku pada Tahun Pajak 2013
dikarenakan pada kenyataannya LL Singapore Pte, Ltd telah membagikan dividen dan telah Pemohon Banding catat
dalam buku besar sebesar Rp2.720.436.000 (SGD300,000).

bahwa sesuai dengan penjelasan dan Peraturan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008,
ketentuan deemed deviden tidak perlu dilakukan dikarenakan LL Singapore Pte, Ltd sudah membagikan deviden.,

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas maka menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya
membatalkan seiuruh koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Laba Bersih Perusahaan Anak di Luar Negeri sebesar Rp
21.686.000.000 menjadi NIHIL

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Pendapat Akhir Nomor TPS-18103
tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa selama persidangan, Pemohon Banding telah memberikan seluruh data dan dokumen pendukung
terkait sengketa berupa laporan keuangan Pemohon Banding Tahun 2013 dan rekening koran Bank Central
Asia SGD Nomor 0013006315 Tanggal 20 September 2013 yang menunjukkan adanya pembagian dividen
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dari LL Singapore Pte, Ltd sebesar SGD 300,000 (ekuivalen dengan Rp2.720.436.000,00);

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008, ketentuan Pasal 3 ayat (1) tidak
berlaku dalam hal LL Singapore Pte, Ltd sudah membagikan dividen sebelum batas waktu Pasal 1 huruf a yaitu
pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT Tahunan LL Singapore Pte, Ltd
yakni tanggal 31 Maret 2014;

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT LL , Tbk. Tahun 2013 dan rekening koran Bank Central Asia SGD
Nomor 0013006315, pembagian deviden telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013;

bahwa sesuai penjelasan pada halaman 7 angka 4 huruf b, ketentuan deemed dividen tidak berlaku pada Tahun
Pajak 2013 dikarenakan pada kenyataannya LL Singapore Pte, Ltd telah membagikan dividen sebelum batas
waktu pembagian dividen sesuai Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 dan telah
dicatat dalam buku besar sebesar Rp 2.720.436.000 (SGD300,000);

bahwa Pemohon Banding telah melampirkan Laporan Keuangan LL Singapore Pte, Ltd sebagai lampiran dalam
SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013, hal tersebut terbukti Terbanding (Pemeriksa) tidak menyebutkan
ketidaklengkapan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding berupa Laporan Keuangan LL Singapore
Pte., Ltd.;

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka menurut Pemohon Banding, Terbanding
seharusnya membatalkan seluruh koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif : Laba Bersih Perusahaan Anak di Luar
Negeri sebesar Rp21.686.000.000 menjadi NIHIL;

Menurut Majelis
bahwa Majelis berpendapat Pokok Sengketa terbukti dalam sengketa banding adalah koreksi berdasarkan Pasal 4 ayat
(1) Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2013 catatan nomor 10 halaman 38
diketahui terdapat Laba bersih perusahaan anak di luar negeri yaitu LL Singapore Pte Ltd, sebesar
Rp21.686.000.000,00 dengan penyertaan saham kepemilikan 100%;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
256/PMK.03/2008, maka deemed tidak lagi dapat diterapkan pada Tahun Pajak 2013 dikarenakan pada
kenyataannya LL Singapore Pte Ltd telah membagikan dividen, dimana Pemohon Banding telah mencatat
pembagian dividen atas Laba LL Singapore Pte, Ltd Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 sebesar
Rp2.720.436.000,00 (SGD300,000.00) pada Tahun 2013;

bahwa Pemohon Banding telah melampirkan Laporan Keuangan LL Singapore Pte Ltd sebagai lampiran dalam
SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013;

Menimbang, bahwa atas sengketa a quo, fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis
berpendapat sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat sengketa Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif Laba Bersih Perusahaan Anak di Luar
Negeri sebesar Rp21.686.000.000,00 adalah merupakan sengketa bersifat yuridis;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis diketahui pada tanggal 6 September 2013, Manajemen LL Singapore Pte Ltd
berdasarkan Surat Directors Resolution in Writing Passed Pursuant to Articles 121 and 125 of The Article of Association of
The Company memutuskan untuk membagikan dividen berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2012 kepada Pemohon
Banding sebesar SGD300,000;

bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2013 Pemohon Banding telah menerima pembagian dividen atas Laba LL
Singapore Pte Ltd Tahun 2013 melalui Bank Central Asia sebesar SGD300,000 dibuktikan dalam persidangan dengan
menunjukkan rekening koran Bank Central Asia SGD nomor 0013006315 yang menunjukkan adanya pembagian dividen
dari LL Singapore Pte Ltd;

bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 menyatakan bahwa "Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak";

bahwa sesuai peraturan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa ketentuan deemed dividen tidak berlaku
pada Tahun Pajak 2013 dikarenakan pada kenyataannya LL Singapore Pte Ltd telah membagikan dividen
sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan seluruh pertimbangan Majelis a quo,
maka Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Laba Bersih Perusahaan Anak di Luar
Negeri sebesar Rp21.686.000.000,00 tidak memiliki dasar yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan dan
harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
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Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak PPh
Badan Tahun Pajak 2013;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai
besarnya Pajak Masukan sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menentukan Kredit Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2013
sebesar Rp35.960.217.678,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan
Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Kredit Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebesar
Rp36.018.931.282,00 sehingga nilai sengketa sebelum keberatan adalah sebesar Rp58.713.604,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Kredit Pajak PPh
Badan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp35.960.217.678,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan
dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Kredit Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2013 menurut
perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp36.018.931.282,00 sehingga nilai sengketa sampai dengan
keberatan adalah sebesar Rp58.713.604,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Kredit Pajak
PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp36.018.931.282,00, Terbanding menyatakan Kredit Pajak
PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp35.960.217.678,00 sebagai dasar untuk menerbitkan
keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah
sebesar Rp58.713.604,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Kredit Pajak PPh
Badan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp35.960.217.678,00, Pemohon Banding mengajukan banding
dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Kredit Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebesar
Rp36.018.931.282,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar
Rp58.713.604,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan Kredit Pajak PPh
Badan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp36.018.931.282,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding
berpendapat bahwa besarnya Kredit Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebesar
Rp35.960.217.678,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar
Rp58.713.604,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi
Kredit Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp58.713.604,00, yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding;

Menurut Terbanding
bahwa Terbanding mengkoreksi bukti potong pungut karena tidak ada konfirmasi dari Kantor Pajak Lawan Transaksi dan
Koreksi Terbanding berdasarkan Pasal 28 UU PPh;

bahwa atas PPh Pasal 22 dibayar sendiri, dikoreksi sebesar Rp19.860.998,00 sesuai data MPN Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa koreksi sebesar Rp36.517.790,00 sesuai konfirmasi Surat Kepala KPP PMB Nomor : SK-4616/WPJ.07/KP.0805.111.1/2014 tanggal 12 Desember 2014 dengan jawaban surat dari
Kepala KPP Pratama Indramayu Nomor SP-331/WPJ.22/KP.1503/2014 tanggal 22 Desember 2014 dengan jawaban "Tidak Ada";

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 15
Januari 2018dan disempurnakan dengan Kesimpulan Akhir Nomor S-640/PJ.07/2018 tanggal 1
Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
bahwa Pemohon Banding telah menyatakan setuju dengan Koreksi Kredit Pajak sebesar
Rp58.713.604,00 dimaksud;

Menurut Pemohon Banding
bahwa dalam persidangan tanggal 18 Desember 2017, Pemohon Banding menyatakan setuju terkait koreksi kredit
pajak sebesar Rp58.713.604,00;

Menurut Majelis
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pokok Sengketa terbukti dalam sengketa banding adalah koreksi Kredit

Pajak berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi atas kredit pajak sebesar Rp58.713.604,00 karena hasil
konfirmasi dari Kantor Pajak Lawan Transaksi bukti potong pungut dijawab tidak ada dan Pemohon Banding setuju atas
koreksi kredit pajak sebesar Rp58.713.604,00;
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Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan setuju dilakukan koreksi atas kredit
pajak sebesar Rp58.713.604,00;

Menimbang, bahwa atas sengketa a quo, fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis
berpendapat sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat sengketa Koreksi atas kredit pajak sebesar Rp58.713.604,00 adalah merupakan sengketa
bersifat pembuktian;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti terkait kredit pajak sebesar Rp58.713.604,00
dan Pemohon Banding menyatakan setuju dilakukan koreksi atas kredit pajak sebesar
Rp58.713.604,00;

bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa :
Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk
tahun pajak yang bersangkutan, berupa :
a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan

jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24;
e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti terkait Kredit Pajak sebesar
Rp58.713.604,00, Majelis berkesimpulan tidak dapat meyakini bahwa terdapat Kredit Pajak sebesar
Rp58.713.604,00 sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan seluruh pertimbangan Majelis a quo, maka
Majelis berkeyakinan bahwa Kredit Pajak sebesar Rp58.713.604,00 tidak didukung dengan bukti yang kuat
sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali
bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perhitungan koreksi
penghasilan neto yang dibatalkan dan dipertahankan setelah pemeriksaan di persidangan sebagai
berikut: 
 

No Uraian Semula
(Rp)

Koreksi Dibatalkan
(Rp)

Menjadi
(Rp)

1 Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa
dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan

4.264.367.978,00 405.291.650,00 3.859.076.328,00

2 Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Beban
Bunga Pinjaman

17.258.751.529,00 17.258.751.529,00 0,00

3 Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Laba
(Rugi) Selisih Kurs

33.695.097.297,00 33.695.097.297,00 0,00

4 Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Biaya
Corporate Social Responsibility

2.095.858.014,00 0,00 2.095.858.014,00

5 Penyesuaian Fiskal Negatif Laba Bersih
Perusahaan Anak di Luar Negeri

21.686.000.000,00 21.686.000.000,00 0,00

Jumlah 79.000.074.818,00 73.045.140.476,00 5.954.934.342,00

Menimbang

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perhitungan
penghasilan neto setelah pemeriksaan di persidangan sebagai berikut: 

Penghasilan Neto menurut Terbanding Rp 64.560.641.825,00)
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Koreksi dibatalkan oleh Majelis Rp (73.045.140.476,00)
Jumlah Penghasilan Neto Menurut Majelis Rp (8.484.498.651,00)

Menimbang

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, peraturan yang berlaku dan keyakinan Hakim,
Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

Mengingat

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

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-
01569/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16 November 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2013 Nomor:
00095/406/13/054/15 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama : PT. LL Tbk. dan menetapkan Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 yang terutang menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto Rp. (8.484.498.651,00)
Kompensasi Kerugian Rp. 0.00)
Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00)
PPh Terutang Rp. 0,00)
Kredit Pajak Rp. 35.960.217.678,00)
PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp. (35.960.217.678,00)

Demikian diputus di Jakarta, berdasarkan musyawarah Majelis XVA Pengadilan Pajak setelah
pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, dengan
susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Ketua,
Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak., M.M., M.Hum. sebagai Hakim Anggota,
Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS. sebagai Hakim Anggota,
Dra. Ida Farida, M.M. sebagai Panitera Pengganti,

SE
KR

ET
AR

IA
TP

EN
GAD

IL
AN

PA
JA

K



.

Putusan Nomor: PUT-110735.15/2013/PP/M.XVA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis XVA Pengadilan Pajak yang
ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-95/PP/Ucp/2018 tanggal 06
September 2018 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dr. Triyono Martanto, SE, Ak., M.M., M.Hum. sebagai Hakim Ketua
Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS, sebagai Hakim Anggota
Anwar Syahdat, S.H, M.E, sebagai Hakim anggota
Yang dibantu oleh:
Dra. Ida Farida, M.M. sebagai Panitera Pengganti

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

Dr. Hana Sri Juni Kartika, S.H., LL.M.
NIP 196506111990102001
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