
Putusan
Nomor

: Put-67652/PP/M.IVA/99/2016

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2011

Pokok
Sengketa

: Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-
735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April 2014, tentang Penghapusan
Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Karena Permohonan
Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00021/207/11/092/13
tanggal 12 Februari 2013 yang tidak disetujui oleh Penggugat

Menurut Tergugat

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi terhadap Penyerahan yang Dibebaskan dari
Pengenaan PPN sebesar Rp133.890.644.749,00, karena merupakan penjualan aktiva
tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperiulabelikan dan dikenakan PPN
berdasarkan Pasal 16D Undang-Undang PPN;

bahwa Penggugat mengajukan permohonan penghapusan saksi administrasi Pasal 13
ayat (3) KUP berupa kenaikan sebesar 100% dari PPN yang kurang dibayar. Penggugat
tidak mengajukan keberatan atas koreksi pokok pajak yang dilakukan Pemeriksa;

Penelitian terhadap alasan pengurangan sanksi administrasi:

bahwa pada permohonan kedua pengurangan atau penghapusan sanksi, Penggugat
mengajukan alasan bahwa Faktur Pajak Keluaran Nomor: 010.000-11.00001535 tanggal
30 Juli 2011 dengan nilai Rp13.389.064.475,00 atas penjualan Penggugat ke PT TD
ACI , pada pelaporan SPT Masa PPN bulan Juli 2011 diketik dengan Nomor: 090.000-
11-00001535;

bahwa alasan Penggugat tersebut berbeda dengan alasan pada permohonan pertama
yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan alasan bahwa Faktur Pajak Nomor:
090.000-11.0001535, PPN yang seharusnya penyerahan dipungut sendiri, pada saat
upload ke
e-SPT masuk ke penverahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Namun demikian
terdapat unsur kekhilafan atau bukan kesengajaan dari Penggugat karena terjadi salah
pengetikan kode transaksi yang seharusnya 01 menjadi 09 pada saat pembuatan faktur
pajak;

Penelitian terhadap Faktur Pajak:

bahwa berdasarkan Faktur Pajak yang disampaikan Penggugat pada permohonan
pertama, Penggugat menyampaikan Faktur Pajak Nomor: 090.000-11.00001535 tanggal
30 Juli 2011 diketahui:
1. terdapat penjualan BKP berupa Aktiva Tetap dengan DPP sebesar

Rp133.890.644.749,00 dan PPN sebesar Rp13.389.064.475,00,
2. PKP lawan transaksi adalah PT TD ACI NPWP -;

bahwa berdasarkan surat Penggugat Nomor: 28/PPN/DNIA/X/2013 tanggal 25 Oktober
2013 yang melengkapi permohonan pertama pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat Faktur Pajak dengan Nomor Faktur: 010.000-11.00001535 tanggal 30 Juli

2011,
2. Dalam Faktur Pajak tersebut terdapat uraian penjualan BKP berupa Aktiva Tetap

dengan DPP sebesar Rp133.890.644.749,00 dan PPN sebesar
Rp13.389.064.475,00,

3. PKP lawan transaksi adalah PT TD ACI NPWP -;

bahwa berdasarkan penelitian Faktur Pajak pada permohonan Pertama ini diketahui
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adanya 2 (dua) faktur pajak dengan kode faktur yang berbeda, namun dengan nomor
faktur dan transaksi yang sama;

bahwa pada permohonan kedua, Penggugat melampirkan kennbali Faktur Pajak Nomor
Faktur: 010.000-11.00001535 tanggal 30 Juli 2011;

bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor: 14/PPN/DNIA/VII/2013 tanggal 25 Juli
2013 dan Surat Nomor 38/DNIA/SANKSI/XII/2013 tanggal 5 Desemebr 2013 diketahui
hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat Debit Advice Nomor: 157/DN/11 tanggal 14 Juli 2011 yang ditujukan

kepada PT TD ACI NPWP -,
2. Dalam Debit Advice terdapat kalimat/perintah:

“Please transfer to our account at: The Bank of Tokyo Mitsubishi - UFJ Jakarta Acc.
No. 046898 (IDR) sebesar Rp147.279.709.223,00 dengan perincian DPP sebesar
Rp133.890.644.749,00 dan PPN sebesar Rp13.389.064.475,00,

3. Berdasarkan rekening koran diketahui pembayaran tersebut telah dilakukan pada
tanggal 29 Juli 2011;

bahwa pada permohonan kedua pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
dokumen tersebut disampaikan kembali oleh Penggugat;

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat dapat diuraikan hal-hal sebagai
berikut:

bahwa Penggugat telah melakukan pemungutan PPN terhadap lawan transaksi;

bahwa berdasarakan Risalah Pembahasaan Pemeriksaan, diketahui Penggugat
menyetujui Koreksi Pemeriksa;

bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan pada permohonan pertama pengurangan
dan penghapusan sanksi administrasi, Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan
menerbitkan Faktur Pajak atas penjualan aktiva tetap yang sama sebanyak 2 (dua)
lembar masing-masing dengan kode transaksi 01 dan 09;

bahwa kesalahan Penggugat sebenarnya bukan pada pengetikan kode transaksi pada
Faktur Pajak, karena kode transaksi yaitu 09 telah sesuai dengan ketentuan, melainkan
terjadi saat melakukan perekaman Faktur Pajak dalam elektronik SPT Masa PPN;

bahwa Faktur Pajak dengan kode transaksi 09 tersebut direkam dalam bagian
Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut sehingga PPN vana telah dipungut tidak
diperhitungkan dalam penghitungan PPN yang harus/ (lebih) dibayar;

bahwa kekeliruan dapat diketahui Penggugat sejak perekaman SPT Masa, mengingat
tidak ada transaksi lain yang PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan. Kekeliruan juga
dapat diketahui pada saat pejabat yang berwenang menandatangani SPT Masa PPN
tersebut menandatangani SPT Masa;

bahwa atas kekeliruan tersebut Penggugat masih dapat melakukan Pembetulan SPT
Masa PPN atau mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis sebelum Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Disampaikan;

bahwa adanya penerbitan faktur pajak yang dobel namun berbeda kode untuk transaksi
yang sama dan adanya PPN yang telah dipungut seharusnya membuat Penggugat
tergerak untuk membetulkan SPT Masa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

bahwa terhadap alasan Penggugat yang menyatakan bahwa secara otomatis
perekaman faktur pajak dalam e-SPT PPN masuk dalam daftar faktur pajak yang tidak
dipungut, hal ini tidak dapat diterima karena seharusnya faktur pajak dengan kode
transaksi 09 (PPN Pasal 16D) masuk dalam kolom PPN yang harus dipungut sendiri
baik pembuatan spt itu dilakukan secara manual maupun secara elektronik. Bila terjadi
kesalahan sistem elektronik Wajib Pajak setiap saat dapat menghubungi Kantor
Pelayanan Pajak untuk mendapatkan bantuan atau asistensi karena e-SPT memang
dibuat khusus oleh DJP dan hanya bisa dilakukan perbaikan atau modifikasi oleh
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petugas khusus dari DJP. Dengan demikian tidak terdapat alasan yang meyakinkan
bahwa dengan kesalah sistem tersebut Wajib Pajak tidak dapat membetulkan SPT PPN;

bahwa atas kekeliruan perekaman Faktur Pajak tersebut menyebabkan adanya kerugain
negara karena pajak yang telah dipungut tidak diperhitungkan dalam penghitungan PPN
Terutang yang menyebabkan pajak yang telah dipungut tidak disetorkan ke negara atau
adanya kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan;

bahwa Penggugat telah melunasi pokok pajak terutang berikut sanksi administrasi
dalam SKPKB Nomor: 00021/207/11/092/13 tanggal 12 Februari 2013 melalui Bank
Mega pada tanggal 11 Maret 2013 NTPN 0205101205120214;

Simpulan

bahwa berdasarkan dasar hukum terkait serta data dan fakta sebagaimana tersebut di
atas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa unsur "kekhilafan Wajib Pajak" tidak terpenuhi karena:
a. Penggugat telah melakukan pemungutan PPN terhadap lawan transaksi,
b. Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan menerbitkan 2 (dua) lembar Faktur

Pajak atas penjualan aktiva tetap yang sama masing-masing dengan kode transaksi
01 dan 09,

c. Bahwa kekeliruan telah diketahui Penggugat sejak pembuatan faktur pajak dan
perekaman SPT Masa, mengingat tidak ada transaksi yang PPN-nya tidak dipungut
atau dibebaskan,

d. Kekeliruan juga dapat diketahui oleh pejabat yang berwenang menandatangani SPT
Masa PPN tersebut pada saat menandatangani SPT Masa;

bahwa unsur "Bukan kesalahan Wajib Pajak" atau ketidaktelitian petugas pajak tidak
terpenuhi karena pengenaan dan penghitungan sanksi administrasi telah sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa atas kekeliruan yang dilakukan Penggugat menyebabkan adanya kerugain
negara karena pajak yang telah dipungut tidak diperhitungkan dalam penghitungan PPN
Terutang yang menyebabkan pajak yang telah dipungut tidak disetorkan ke negara atau
adanya kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan;

bahwa Pokok Pajak dan Sanksi administrasi telah dilunasi sehingga dapat diketahui
Penggugat tidak memiliki kesulitan likuiditas;

bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP mengatur bahwa permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi hanya dapat dikurangkan dalam
hal terdapat unsur kekhilafan Wajib Pajak dan terdapat ketidaktelitian petugas pajak
dalam pengenaan sanksi administrasi;

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur kekhilafan
Penggugat atau bukan kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Tergugat menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor: S-5590/PJ.07/2014 tanggal
11 September 2014 yang pada intinya juga terkandung dalam Kesimpulan Akhir Nomor:
S-7630/PJ.07/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. Sengketa Formal

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Penggugat, sengketa formal yang
dikemukakan oleh Penggugat terdiri atas:

1. Pengakuan sebagai Objek Gugatan

Menurut Penggugat:
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bahwa Penggugat berpendapat bahwa Permohonan Penggugat adalah obyek gugatan;

bahwa Penggugat juga berpendapat bahwa PP 74 bertentangan dengan Pasal 23 ayat
(2) UU KUP;

Menurut Tergugat :

bahwa Tergugat tetap berpendapat bahwa permohonan Penggugat bukan merupakan
objek gugatan;

bahwa hal ini dasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 36 ayat (1) huruf a UU
KUP dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

Penjelasan:
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak
tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak
yang tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan.
Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah
ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib
Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat
ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan
keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan
tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan
atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan
Wajib Pajak.

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal
Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan
hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan
hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan
Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak
tidak dapat dipertimbangkan.

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 36 UU KUP, diketahui bahwa Pasal 36 ini
merupakan ranah kebaikan hati (azas clemency) dari Tergugat yang dilaksanakan
dengan berlandaskan unsur keadilan;

bahwa menurut Tergugat, berdasarkan amanat Pasal 36 ayat (1) UU KUP ini, dari
kalimat “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat: ...” maka dapat diketahui bahwa kewenangan untuk
mengurangkan/menghapuskan sanksi administrasi adalah merupakan wewenang
Tergugat sehingga apakah itu keputusan menerima atau menolak adalah diskresi
Tergugat;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 37
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan
gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak selain:
a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata

cara penerbitan;
b. Surat Keputusan Pembetulan;
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c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau
tata cara penerbitan;

d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat menyampaikan beberapa fakta sebagai
berikut:
- Tidak diketemukan unsur ketidaktelitian petugas pajak dalam keputusan yang telah

dibuat, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses permohonan
penghapusan sanksi oleh peneliti keberatan (jo UU KUP Pasal 36 ayat (1)).

- Tidak diketemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran dalam penerbitan
keputusan, baik itu dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses permohonan
penghapusan sanksi oleh peneliti keberatan, sekalipun permohonan penghapusan
sanksi tersebut telah dua kali diajukan oleh Penggugat. Semua ketetapan
penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan (jo PP 74
Pasal 37 ayat (1) huruf a).

- Yang digugat adalah Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, sehingga
berdasarkan Pasal 37 PP 74 Tahun 2011 permohonan Penggugat adalah bukan
obyek gugatan.

bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat
berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat adalah bukan obyek gugatan;

Mengenai Kontroversi PP 74 Tahun 2011

bahwa adanya perbedaan pandangan mengenai PP 74 Tahun 2011, seperti telah
diketahui bersama bahwa PP 74 Tahun 2011 ini telah efektif berlaku sejak 1 Januari
2012;

bahwa mengenai bertentangan atau tidak, Tergugat berpandangan bahwa sejak
Peraturan tersebut diberlakukan, hal itu sudah cukup dijadikan pedoman bagi Tergugat
dalam melaksanakan tugas, dan akan salah jika Tergugat tidak melakukan sebagaimana
diatur dalam ketentuan tersebut;

bahwa sebuah doktrin hukum mengatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan
hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;

bahwa sampai saat ini terhadap peraturan tersebut tidak ada pencabutan atau
pembatalan, sehingga mengenai PP 74 Tahun 2011 masih tetap berlaku dan ketentuan
yang diatur di dalamnya tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

bahwa dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa apa yang Tergugat jelaskan
dalam Penjelasan Tertulis sebelumnya adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan
tersebut;

2. Kekeliruan Penerbitan SKP

Menurut Penggugat:

bahwa PMK Nomor-145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan
Pajak dan Surat Tagihan Pajak, Pasal 3 menyebutkan:
Pasal 3
(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
(2) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai

dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan
Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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bahwa Penggugat berpendapat bahwa seharusnya Surat Ketetapan Pajak yang
diterbitkan Tergugat adalah sesuai dengan Masa Pajak yang sesuai dengan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, seharusnya Tergugat hanya menerbitkan 2
(dua) Surat Ketetapan Pajak untuk PPN 2011, yaitu:
- SKP untuk masa pajak Januari - November 2011; dan
- SKP untuk masa pajak Desember 2011.

bahwa Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan dalam
penerbitan SKP tersebut;

Menurut Tergugat:

bahwa memperhatikan dasar hukum yang dipakai Penggugat dalam menyampaikan
pendapatnya berdasarkan pada Pasal 3 PMK Nomor-145/PMK.03/2012 tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, maka Tergugat akan
terlebih dahulu mengutip Pasal 2 ayat (4) huruf b angka 1) di dalam peraturan yang
sama sebagai pengantar sebelum masuk dalam Pasal 3;

Pasal 2
(4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak

atau kurang dibayar berdasarkan :
b. hasil Pemeriksaan terhadap :

1) Surat Pemberitahuan;

bahwa berdasarkan peraturan tersebut, disebutkan bahwa SKPKB diterbitkan
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan;

Dalam UU KUP Pasal 1 disebutkan bahwa:
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Sedangkan:
Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak;
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak;

bahwa jelas bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Masa dan SPT
Tahunan. Oleh sebab itu, Tergugat berpendapat bahwa SKPKB dapat diterbitkan
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan, baik itu SPT Tahunan
maupun SPT Masa;

bahwa untuk Pajak Pertambahan Nilai, mekanisme yang dipakai untuk pelaporan adalah
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa;

bahwa setelah memahami kondisi pada Pasal 2, kini Tergugat akan mengutip Pasal 3
dalam PMK yang sama:

Pasal 3
(1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
(2) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai

dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan
Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

bahwa Pasal 3 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa Surat ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak. Sedangkan
di ayat (2) disebutkan bahwa Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak;

bahwa Tergugat telah menerbitkan SKP PPN untuk suatu masa pajak dan sesuai
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dengan masa pajak, terbukti untuk masa pajak Juli 2011 yang diajukan gugatan, SKPKB
PPN diterbitkan dengan Nomor 00021/207/11/092/13, Masa Pajak: Juli 2011. Hal
tersebut dapat dilihat dalam Lampiran SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2011;

bahwa Tergugat berpendapat bahwa sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) di atas,
prosedur penerbitan SKP tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

II. Sengketa Material

bahwa dalam sengketa material ini, Penggugat mengemukakan isu mengenai teknis
implementasi e-SPT PPN dan adanya unsur kesalahan aplikasi dimaksud.

Menurut Penggugat:

bahwa Penggugat telah mengisi e-SPT terkait dengan Penyerahan Aktiva berdasarkan
Pasal 16D UU PPN sesuai dengan petunjuk pengisian;

bahwa Penggugat menginput Faktur Pajak atas transaksi Penyerahan Aktiva (Pasal
16D) dengan kode 090 yang seharusnya masuk ke Penyerahan yang PPN-nya harus
dipungut sendiri, namun masuk ke Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa Penggugat beralasan bahwa faktanya Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UUPPN)
diolah oleh sistem e-SPT sebagai Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Kekeliruan
adalah semata-mata karena kesalahan dalam sistem aplikasi e-SPT;

Menurut Tergugat:

bahwa Tergugat telah mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:
- Penggugat dalam Penjelasan Tertulisnya melampirkan gambar berupa screenshot

yang menampilkan citra simulasi pengisian e-SPT.
- e-SPT yang dipakai adalah Version 1.5.0.0 Update: R010613.

bahwa Tergugat telah melakukan komunikasi dengan pihak pengembang aplikasi e-SPT
tersebut yaitu di Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI);

bahwa Tergugat telah menyampaikan permasalahan berkenaan dengan kasus
Penggugat ke Direktorat TTKI, yaitu mengenai Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UUPPN)
dengan kode faktur 090, ketika transaksi atas Penyerahan Aktiva tersebut oleh
Penggugat dimasukkan dalam aplikasi dan diolah oleh e-SPT, namun kemudian dalam
Rekapitulasi muncul sebagai Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan;

bahwa pihak Direktorat TTKI telah menelusuri permasalahan tersebut apakah benar
terdapat indikasi kesalahan aplikasi sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat;

bahwa pihak Direktorat TTKI telah melakukan simulasi bersama Tergugat sesuai dengan
keadaan yang Penggugat alami. Untuk lebih jelasnya Tergugat dapat uraikan dalam
kronologis simulasi sebagai berikut:
- Petugas membuka e-SPT PT DI
- Petugas melakukan input faktur pajak keluaran dengan lawan transaksi PT X,

dengan kode faktur 010.000.11.00000001, dengan nilai transaksi Rp5.000.000,00,
kemudian disimpan.

- Petugas melihat di Daftar Faktur Pajak Keluaran, faktur tersebut telah muncul di
nomor 1.

- Petugas melakukan input data lagi dengan lawan transaksi PT Y, dengan kode faktur
090.000.11.00000002, dengan nilai transaksi Rp10.000.000,00, kemudian disimpan.

- Petugas melihat di Daftar Faktur Pajak Keluaran, faktur pajak dengan kode 090
tersebut telah muncul di nomor 2, dibawah transaksi dengan PT X.

- Langkah selanjutnya adalah dengan mem-posting data tersebut supaya masuk
dalam Rekapitulasi Penyerahan.

- Petugas melihat dalam Formulir 1111AB SPT Pajak Pertambahan Nilai, terlihat
transaksi muncul pada Huruf B, yaitu Penyerahan Dalam Negeri – Penyerahan
Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung, dengan nilai
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penyerahan sebesar Rp15.000.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.500.000,00.
Kemudian di huruf C, Rincian Penyerahan Dalam Negeri, di angka 1, Penyerahan
yang PPN/PPnBM-nya Dipungut Sendiri terlihat dengan nilai penyerahan sebesar
Rp15.000.000,00 dengan nilai PPN sebesar Rp1.500.000,00. Sedangkan
“Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN/PPnBM” adalah sebesar
Rp0,00;

- Hal ini berarti bahwa atas penyerahan Aktiva (Pasal 16D) sudah benar masuk dalam
Penyerahan yang PPN/PPnBM-nya Dipungut Sendiri, bukan ke Penyerahan yang
Dibebaskan dari Pengenaan PPN/PPnBM.

bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan, tidak dijumpai kejanggalan dalam simulasi
yang dilakukan oleh Direktorat TTKI. Bahkan, dari awal pengembangan aplikasi, hal
tersebut tidak terdapat permasalahan, tidak terdapat kesalahan atau komplain, dan
belum ada history perbaikan/revisi, di mana hal ini dapat dilihat dari history bahasa
program yang tidak ada catatan update;

bahwa pada menu pengisian sebelum disimpan atau dicetak, sebetulnya terdapat menu
konfirmasi yang mana menu tersebut dipakai untuk mereview apakah pengisian yang
dilakukan telah sesuai, yaitu pada menu “Buka SPT: Untuk Dilihat/Diedit”. Wajib Pajak
seharusnya dapat melihat hasil rekapitulasi pengisian di halaman yang bersangkutan
dengan melihat angka dan uraian yang ada, terlebih lagi angka tersebut sangat
signifikan. Namun, hal itu sepertinya tidak dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa sehubungan dengan surat resmi yang disampaikan, Tergugat juga telah
mendapatkan Surat Jawaban resmi dari Direktorat TTKI dengan nomor
ND-568/PJ.12/2014 tanggal 11 November 2014 beserta lampiran untuk melengkapi dan
mendukung penjelasan Tergugat, di mana dalam surat tersebut disebutkan bahwa
permasalahan sebagaimana disampaikan ternyata tidak terbukti;

bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim mengenai gambaran bagaimana
mekanisme pelaporan menggunakan e-SPT, Tergugat dapat uraikan secara ringkas
sebagai berikut:

A. Tahap Permulaan
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan aplikasi kepada Wajib Pajak untuk

diinstal dalam media Wajib Pajak (komputer atau laptop). KPP juga memberikan
username dan password untuk akses masuk ke dalam aplikasinya.

2. Untuk memulai dan memberi identitas, Wajib Pajak mengisi bagian identitas,
termasuk penanda tangan SPT.

bahwa kedua langkah di atas adalah untuk memberi identitas e-SPT yang diinstal di
media Wajib Pajak. Hal tersebut berfungsi sebagai template pelaporan dan menghindari
pengisian identitas Wajib Pajak secara berulang-ulang;

B. Tahap Penggunaan Selanjutnya
Untuk langkah pengisian data dan pelaporan secara ringkas dapat uraikan sebagai
berikut:
1. Membuka aplikasi e-SPT yang telah terinstall dalam media komputer.
2. Memasukkan username dan password yang telah diberikan oleh KPP.
3. Memasukkan data SPT: Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, PEB, PIB,

dan informasi yang relevan lainnya.
4. Menyimpan data tersebut kemudian buat file csv sesuai masa pajak kemudian

simpan file tersebut.
5. Untuk keperluan pelaporan ke KPP, Wajib Pajak mencetak (print) dari menu Cetak

pada aplikasi tersebut, kemudian ditandatangani.
6. Meng-copy file csv yang telah terbentuk tersebut dalam media CD atau flashdisc

kemudian dilaporkan di KPP terdaftar, tentunya disertai dengan cetakan SPT
(halaman Induk wajib diserahkan) yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.

III. TanggapanMengenai Lampiran Pendukung

bahwa di samping Tergugat yang terlebih dahulu memberikan rujukan beberapa putusan
baik dari Pengadilan Pajak maupun dari Mahkamah Agung, giliran Penggugat dalam
persidangan tanggal 28 Oktober 2014 melampirkan beberapa putusan Pengadilan Pajak
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yang diduga untuk menguatkan posisi Penggugat;

bahwa berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan yang dilampirkan oleh
Penggugat, dapat Tergugat sampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Put.50785/PP/M.XVA/99/2014

bahwa Tergugat mendapati putusan ini memang berupa gugatan terhadap SK
Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKP;

bahwa mengapa menurut Tergugat hal ini bukan objek pajak namun diterima oleh
Majelis Hakim, hal tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Majelis Hakim.
Tergugat hanyalah berpendapat didasari pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang memandu Tergugat dalam melaksanakan tugas;

bahwa namun demikian, berdasarkan penelitian terhadap putusan ini, Tergugat
berpendapat bahwa substansi dari putusan ini tidak dapat disamakan dengan substansi
Penggugat;

bahwa hal tersebut karena sanksi administrasi yang dikenakan timbul karena
ketidaktelitian yang dilakukan petugas pajak. Hal ini cukup dapat dimengerti karena
ketidaktelitian petugas menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak telah diatur pada Pasal
36 ayat (1) UU KUP dan diuraikan lebih lanjut pada bagian Penjelasan bahwa “Dalam
praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak
tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang
tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan”;

bahwa lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa penerapan sanksi administrasi oleh
Tergugat dalam putusan tersebut adalah tidak tepat. Hal ini dapat dipahami oleh
Tergugat. Inti dari putusan ini adalah Tergugat salah;

Keterkaitan dengan Materi Gugatan Penggugat:
bahwa jika dibandingkan dengan kasus Penggugat, tidak dijumpai ketidaktelitian yang
dilakukan petugas pajak, dan juga tidak terdapat kesalahan atau pelanggaran prosedur
karena semua prosedur telah dilakukan Tergugat dengan benar, baik dalam proses
pemeriksaan, maupun dalam proses pengajuan permohonan penghapusan sanksi
administrasi, baik itu yang pertama maupun kedua, sehingga seharusnya tidak ada
alasan lagi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan;

2. Put.43000/PP/M.III/99/2013 dan Put.43002/PP/M.XIII/99/2013

bahwa Tergugat mendapati bahwa kedua putusan ini memang berupa gugatan terhadap
SK Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKP;

bahwa mengapa jika menurut Tergugat hal ini bukan objek pajak namun diterima oleh
Majelis Hakim, hal tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Majelis Hakim.
Tergugat hanyalah berpendapat dengan didasari peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang memandu Tergugat dalam melaksanakan tugas;

bahwa kedua putusan ini memiliki kasus yang sama, yaitu perbedaan penafsiran
mengenai faktur pajak cacat. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim,
Penggugat terbukti karena ketidaktahuannya (kekhilafan) melakukan kesalahan;

Keterkaitan dengan Materi Gugatan Penggugat:

bahwa jika dibandingkan dengan kasus Penggugat yang terkesan menyalahkan aplikasi,
bahwa sebetulnya Penggugat juga melakukan kelalaian (bukan kekhilafan) terhadap
SPT yang dibuatnya karena bagaimana mungkin angka yang begitu signifikan tersebut
luput dari perhatian padahal angka tersebut muncul dalam rekapitulasi dan halaman
utama SPT Induk PPN;

bahwa akibatnya adalah Pajak Keluaran yang disetor menjadi lebih kecil;
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bahka jika saja tidak dilakukan pemeriksaan, maka dapat dipastikan bahwa negara akan
mengalami kerugian karena Penggugat kurang membayar PPN yang harus disetor
sendiri.
Bahwa dalam pelaporan SPT, Penggugat telah menandatangani SPT tersebut dan
melaporkan SPT Masa. Dengan demikian, mau tidak mau, Penggugat juga secara tidak
langsung telah menyatakan bahwa data yang dilaporkan adalah benar, padahal tidak.
Hal ini menjadikan kasus Penggugat berbeda secara substansi dengan kasus yang
dicontohkan dalam Putusan Pengadilan tersebut;

3. Put.40981/PP/M.III/99/2012

bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim menolak Penggugat karena Majelis
menyatakan bahwa penerbitan surat ketetapan (dalam hal ini STP) telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Keterkaitan dengan Materi Gugatan Penggugat:
bahwa dibandingkan dengan kasus Penggugat, sebetulnya hal ini menguatkan
pendapat Tergugat karena semua prosedur telah dilakukan Tergugat dengan benar, baik
dalam proses pemeriksaan, maupun dalam proses pengajuan permohonan
penghapusan sanksi administrasi, baik itu yang pertama maupun kedua, sehingga hal
inipun diharapkan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak gugatan
yang diajukan oleh Penggugat;

IV. Permasalahan Pengenaan Sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP

bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2014, Penggugat memberikan argumen
baru berupa penafsiran yang berbeda mengenai pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3)
UU KUP;

Menurut Penggugat:

Bahwa Pasal 13 ayat (3) UU KUP menyebutkan demikian:
Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar:
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar

dalam satu Tahun Pajak;
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong,

tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut
tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Bahwa pasal di atas menunjuk kepada Pasal 13 ayat (1) sebagai berikut:
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang

tidak atau kurang dibayar;
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak
seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif
0% (nol persen);

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak
dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4a).

bahwa dalam Penjelasan disebutkan demikian:
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Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karena melanggar
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf
d. Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang
harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar;

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya,
yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang
dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen);

bahwa menurut Pemohon Banding, pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan
100% tersebut tidak tepat. Pemohon Banding berdalih bahwa sekalipun telah diperiksa
dan Pajak Keluaran bertambah, namun status SPT Masa PPN tetap menunjukkan Lebih
Bayar, sehingga tidak ada pajak yang kurang dibayar;

Menurut Tergugat:

bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari PPN yang kurang
dibayar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP karena
berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa pajak Juli 2011 terdapat jumlah yang
seharusnya tidak dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebagai akibat adanya
koreksi positif penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;

bahwa Pasal 13 UU KUP membahas tentang penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB). Yang dimaksud dengan tidak atau kurang dibayar adalah jumlah
kurang bayar (pokok pajak) yang tercantum dalam SKPKB sebagai akibat diakuinya
kelebihan pajak yang telah dikompensasi ke masa pajak berikutnya yang seharusnya
tidak dikompensasi oleh Wajib Pajak. Lebih Bayar yang seharusnya tidak dikompensasi
tersebut ditagih kembali melalui SKPKB. Jadi istilah tidak atau kurang dibayar tidak
terkait dengan status SPT Wajib Pajak yang menyatakan lebih bayar;

bahwa dalam kerangka surat ketetapan inilah, seandainya tidak terdapat koreksi, maka
hasil dari pemeriksaan BUKAN berupa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (walaupun
SPT Masa PPN tersebut berstatus LB), melainkan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Hal ini
tentunya dipahami bahwa pajak yang dikompensasikan telah sesuai dengan ketentuan;

bahwa untuk lebih mengetahui struktur SKPKB tersebut dapat dilihat dalam gambar
berikut ini:
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Dari gambar di atas dapat uraikan penjelasan sebagai berikut:

bahwa sebelum terjadi kompensasi, pasti didahului oleh perhitungan PPN yang kurang
(lebih) dibayar. Hal tersebut dapat dilihat pada angka 2.e;
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bahwa setelah mengetahui adanya kelebihan bayar pada angka 2.e. tersebut, maka
dilihat, apakah kelebihan tersebut dikompensasikan. Ternyata Pemohon Banding
mengompensasikan kelebihan tersebut ke Masa Pajak berikutnya sebesar nilai lebih
bayar tersebut. Dengan demikian, dengan melihat struktur SKPKB PPN tersebut, dapat
diketahui berapa nilai pada nomor 4 (lembar kedua SKPKB) tertulis “PPN yang kurang
dibayar (2.e + 3.c)”;

bahwa dalam kolom Jumlah Rupiah Menurut Pengusaha Kena Pajak pada nomor 4
tersebut tercantum sebesar Rp0,00. Ini berarti bahwa tidak ada pajak yang kurang
dibayar menurut PKP;

bahwa sedangkan Jumlah Rupiah Menurut Fiskus pada nomor 4 tersebut tercantum
sebesar Rp13.405.299.475,00. Ini berarti bahwa terdapat kekurangan bayar menurut
Fiskus;

bahwa perbedaan penafsiran timbul manakala diketahui ada Pajak Keluaran yang
kurang dipungut/disetor. Maka setelah dihitung mulai dari nomor 1.a.2 (Penyerahan
yang PPN-nya harus dipungut sendiri), perhitungan tersebut mengikut ke nomor 2.e
yaitu bahwa terjadi koreksi atas PPN yang lebih bayar;

bahwa terjadinya koreksi tersebut akan berpengaruh kepada nilai di nomor 4, karena
PPN yang seharusnya dibayar menjadi lebih besar tersebut akan mengurangi nilai
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya;

bahwa hal ini jelas bahwa dengan adanya koreksi PK yang harus disetor tersebut
menunjukkan bahwa kompensasi Pemohon Banding telah melampaui jumlah yang
seharusnya, padahal yang semestinya adalah hanya sebesar nilai yang
dikompensasikan dikurangi dengan PK yang kurang disetor;

bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU KUP jelas telah
menyatakan bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih
pajak, maka jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang
dibayar;

bahwa sebagai tambahan bahan referensi, dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor
S-48/PJ.32/2000 tanggal 2 Februari 2000 tentang Faktur Pajak Sederhana, pengertian
"tidak seharusnya dikompensasikan" adalah apabila berdasarkan pemeriksaan
ditemukan adanya selisih lebih pajak antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang
seharusnya tidak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya namun telah
dikompensasikan oleh Wajib Pajak;

bahwa lebih lanjut, dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-669/PJ.04/2013
tanggal 20 Mei 2013 tentang Penegasan atas Penggabungan Surat Ketetapan Pajak
(SKP) PPN/PPnBM dan Penghitungan Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP,
pada angka 3 huruf c disebutkan :
Penghitungan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP.
Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP hanya dikenakan apabila menurut SPT
Wajib Pajak terdapat PPN yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tetapi hasil
pemeriksaan menunjukkan PPN yang dikompensasikan tersebut seharusnya lebih kecil
atau tidak seharusnya terdapat kompensasi ke masa pajak berikutnya.
Sanksi dikenakan terhadap selisih antara kompensasi hasil pemeriksaan dengan
kompensasi menurut Surat Pemberitahuan.

bahwa pengertian kompensasi adalah kelebihan pembayaran yang diperhitungkan
sebagai pembayaran di muka. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata Laksana
Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku
pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian, karena sifatnya dianggap
sebagai pembayaran dimuka, maka dalam hal sesuai hasil pemeriksaan menunjukkan
PPN yang dikompensasikan tersebut seharusnya lebih kecil atau tidak seharusnya
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terdapat kompensasi ke masa pajak berikutnya, maka sanksi administrasi kenaikan
100% tersebut dikenakan terhadap selisih antara kompensasi hasil pemeriksaan dengan
kompensasi menurut SPT Masa PPN;

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

bahwa tidak diketemukan unsur ketidaktelitian petugas pajak dalam keputusan yang
telah dibuat, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses permohonan
penghapusan sanksi oleh peneliti keberatan;

bahwa tidak diketemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran dalam penerbitan
keputusan, baik itu dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses permohonan
penghapusan sanksi oleh peneliti keberatan, sekalipun permohonan penghapusan
sanksi tersebut telah dua kali diajukan oleh Penggugat;

bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, kewenangan untuk mengurangkan
atau menghapuskan sanksi administrasi adalah merupakan wewenang Tergugat;

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 37, bahwa
permohonan Penggugat bukan objek gugatan;

bahwa sesuai dengan konfirmasi dan simulasi kasus e-SPT dari Direktorat TTKI, tidak
dijumpai adanya kesalahan aplikasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;

bahwa penerapan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari PPN yang kurang
dibayar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP, di mana
ketentuan tersebut mengatur mengenai SKPKB dan bukan SPT;

bahwa Tergugat telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa demikian tanggapan dan pendapat akhir ini disampaikan untuk dijadikan bahan
pertimbangan Majelis Hakim I Pengadilan Pajak dalam mengambil keputusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

Menurut Penggugat

bahwa Faktur Pajak Keluaran Nomor: 010.000-11.00001535 tanggal 30 Juli 2011
dengan nilai Rp13.389.064.475,00 atas penjualan Penggugat ke PT. TD Automative
Compressor Indonesia, pada pelaporan SPT Masa PPN bulan Juli 2011 diketik dengan
Nomor: 090.000-11.00001535. Sehingga dengan kesalahan ketik tersebut, pada
perhitungan di
e-SPT PPN dikategorikan sebagai penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut.
Sebenarnya Penggugat bertujuan memasukan ke dalam faktur pajak yang dibayar,
namun secara otomatis di e-SPT PPN masuk dalam faktur pajak yang tidak dipungut;

bahwa Penggugat telah membayar pajak terhutang berikut sanksi Administrasi sebesar
Rp26.810.598.950,00 tanggal 11 Maret 2013 pada Bank Mega Cabang Justus dengan
NTPN : 0205101205120214. Pembayaran sanksi administrasi yang telah Penggugat
lakukan berdasarkan rekomendasi dari Team Pemeriksa dengan mempertimbangkan
bahwa denda atas sanksi administrasi tersebut bisa dilakukan pengembalian dengan
cara melakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi;

bahwa sanksi administrasi sudah Penggugat lakukan pembayaran sebelum proses
keberatan Penggugat lakukan dikarenakan ketidaktahuan Penggugat, dan pada saat
proses pembahasan akhir juga belum menerima informasi adanya peraturan terbaru.
Sementara sosialisasi peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor
8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dilakukan pada tanggal 11 Juni
2013;
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bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan Penggugat dan bukan karena kesalahan
Penggugat yang disengaja;

Menurut Pemeriksa

bahwa unsur kekhilafan Penggugat tidak terbukti karena:
1. Penggugat telah melakukan pemungutan PPN terhadap lawan transaksi,
2. Bahwa kekeliruan dapat diketahui Penggugat sejak perekaman SPT Masa,

mengingat tidak ada transaksi lain yang PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan,
3. Kekeliruan juga dapat diketahui pada saat pejabat yang berwenang menanda

tangani SPT Masa PPN tersebut menanda tangani SPT;

bahwa unsur bukan kesalahan Penggugat atau ketidak telitian petugas pajak tidak
terpenuhi karena pengenaan dan perhitungan sanksi administrasi telah sesuai dengan
ketetntuan perpajakan yang berlaku;

bahwa atas kekeliruan perekaman faktur pajak tersebut menyebabkan adanya pajak
yang telah dipungut tidak diperhitungkan dalam perhitungan PPN terhutang dan
menyebabkan adanya kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikompensaskan;

bahwa sanksi administrasi telah dilunasi sehingga dapat diketahui Penggugat tidak
memiliki kesulitan likuiditas;

bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP mengatur bahwa permohonan
Pengurangan Sanksi Administrasi hanya dapat dikurangkan dalam hal terdapat unsur
kekhilafan Wajib Pajak dan terdapat ketidak telitian petugas pajak dalam pengenaan
sanksi administrasi kekhilafan Wajib Pajak dan terdapat ketidak telitian petugas pajak
dalam pengenaan sanksi administrasi;

bahwa Penggugat menyerahkan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 16 September
2014, tanpa nomor tanggal 28 Oktober 2014, Nomor: 152/DDTC-LIT/XI/2014 tanggal 18
November 2014 yang pada intinya juga terkandung dalam Kesimpulan Akhir Nomor:
025/DDTC-LIT/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan hal-hal sebagai
berikut:

bahwa sehubungan dengan proses persidangan terkait dengan Pengajuan Gugatan
terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April
2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib
Pajak untuk Masa Pajak Juli 2011, dengan ini perkenankanlah Penggugat mengajukan
kesimpulan akhir terkait pemeriksaan persidangan yang selama ini telah dilakukan oleh
Majelis Hakim IV Pengadilan Pajak;

bahwa adapun pokok gugatan ini adalah atas Keputusan yang berkaitan dengan
pelaksanaan keputusan perpajakan, berupa keputusan Tergugat yang memutuskan
untuk:
1. Menolak permohonan kedua pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

Wajib Pajak dalam suratnya Nomor 38/DNIA/SANKSI/XII/2013 tanggal 5 Desember
2013;

2. Mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00021/207/11/092/13
tanggal 12 Februari 2013 Masa Pajak Juli 2011;

bahwa Keputusan Tergugat tersebut dalam perkara gugatan ini didasarkan pada
ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana tercantum dalam
bagian Mengingat pada Keputusan Tergugat pada halaman 1 yang antara lain sebagai
berikut:

“Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia 3264) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5268);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat tagihan Pajak;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan
Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013;…”

bahwa pada butir-butir di bawah ini, Penggugat uraikan mengenai penjelasan atas
pemenuhan persyaratan formal pengajuan gugatan serta mengenai argumentasi dan
dasar hukum yang melandasi pengajuan gugatan serta petitum dari pengajuan gugatan
ini:

1. Penjelasan Atas Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan:

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf ‘c’ UU KUP, wajib pajak atau
penanggung pajak mempunyai hak untuk melakukan gugatan terhadap keputusan
yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan
dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU No. 28 Tahun 2007

bahwa mengacu pada bunyi Pasal 23 ayat (2) huruf ‘c’ UU KUP, wajib pajak atau
penanggung pajak mempunyai hak untuk melakukan gugatan terhadap keputusan yang
berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam
Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

bahwa Majelis Hakim yang terhormat, yang menjadi objek gugatan adalah atas Surat
Keputusan Tergugat tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak untuk Masa Pajak Juli 2011 Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014
tanggal 25 April 2014, yang memutuskan:
1. Menolak permohonan kedua pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

Wajib Pajak dalam suratnya Nomor 38/DNIA/SANKSI/XII/2013 tanggal 5 Desember
2013;

2. Mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00021/207/11/092/13
tanggal 12 Februari 2013 Masa Pajak Juli 2011;

bahwa lebih lanjut, Keputusan Tergugat tersebut, sudah selayaknya perkaranya
diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, mengingat kompetensi dan
kekuasaan Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU
Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa:
“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak.”

Kemudian, dalam Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:
“Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas
pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya...”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut:
“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh
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pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan …”

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu
keputusan hanya dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun pejabat yang
berwenang dimaksud, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Pajak adalah:
“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea

Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sehingga dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan dalam gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1
Tergugat sebagai Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Keputusan

bahwa lebih lanjut, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut dengan UU
PTUN), mengatur:
”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
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yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit,
individual, dan final.”

bahwa Berdasarkan UU PTUN tersebut di atas, maka suatu penetapan dapat
dikategorikan sebagai suatu keputusan apabila memenuhi unsur-unsur utama
Ketentuan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut dengan KTUN) yang meliputi:
1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Konkret, individual;
5. Final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

bahwa keputusan pejabat menurut UU PTUN tersebut di atas merupakan suatu
beschikking yang bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak
abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya KTUN
itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik nama maupun hal yang dituju.
Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum
yang berkaitan dengan hak dan kewajiban;

bahwa dalam menentukan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak untuk
Masa Pajak Juli 2011 Nomor KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April 2014 yang
diterbitkan Tergugat masuk dalam kategori Keputusan yang dapat diajukan gugatan
dapat dilakukan komparasi dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Komparasi antara Unsur-unsur Keputusan dengan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi
atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena Permohonan

Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April 2014

No. Unsur-
unsur

Keputusan

Fakta yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena

Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal
25 April 2014

1. Penetapan
tertulis

Gugatan ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal
25 April 2014, oleh karena pengertian penetapan tertulis menurut
UU PTUN adalah cukup adanya hitam di atas putih, dan “form”
tidak penting bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi
syarat sebagai penetapan tertulis. Untuk itu, Surat Penjelasan
tersebut jelas memenuhi kriteria sebagai bentuk penetapan
tertulis.

2. Dikeluarkan
oleh Badan
atau
Pejabat

Gugatan ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal
25 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
menerbitkan suatu keputusan, dalam hal ini adalah diterbitkan
oleh Tergugat (dalam hal ini oleh Kepala Kantor Wilayah DJP
Wajib Pajak Besar) selaku pejabat yang berwenang.

3. Berisi
tindakan
hukum

Gugatan ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal
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25 April 2014; yang merupakan suatu tindakan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah menggunakan
wewenang jabatannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum
tersebut. Dalam hal ini, tindakan hukum yang dimaksud adalah
tindakan hukum Tergugat yang menimbulkan akibat hukum:

a. Menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi yang diajukan oleh Penggugat;

b. Mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa Nomor 00021/207/11/092/13 tanggal 12
Februari 2013 Masa Pajak Juli 2011

4. Konkret,
individual

Gugatan ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal
25 April 2014 yang merupakan suatu beschikking yang bersifat
konkret dan tidak abstrak.
Adapun Surat dimaksud bersifat individual, yang artinya tidak
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik nama maupun hal
yang dituju. Dalam hal ini, Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014
tersebut jelas hanya ditujukan kepada Penggugat sebagai
jawaban atas Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Nomor 00021/207/11/092/13 tanggal 12 Februari 2013
Masa Pajak Juli 2011.

5. Final Gugatan ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal
25 April 2014 yang nyata-nyata sudah definitif sehingga dapat
menimbulkan akibat hukum sebagaimana akan dijabarkan pada
poin 6 selanjutnya.

6. Menimbulka
n akibat
hukum bagi
seseorang
atau badan
hukum
perdata

Gugatan ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 yang
nyata-nyata menimbulkan akibat hukum baik bagi Penggugat
maupun bagi Tergugat sekalipun. Pengertian menimbulkan akibat
hukum dalam konteks KTUN adalah berkaitan dengan
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.
Bagi Penggugat, terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014
tersebut nyata-nyata menimbulkan terlanggarnya hak Penggugat
sebagai wajib pajak yaitu terbitnya produk hukum yang isinya
tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Dengan demikian, terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 yang
diterbitkan pada tanggal 25 April 2014 tersebut telah
menimbulkan akibat hukum, yaitu dalam hal pelaksanaan hak
dan kewajiban perpajakan dari Penggugat.
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bahwa berdasarkan argumentasi dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka
atas Surat Keputusan Tergugat tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak
Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2014 termasuk
dalam kategori Keputusan sehingga sudah tepat ketika diajukan gugatan kepada
Pengadilan Pajak;

bahwa oleh karena itu pengajuan gugatan ini sudah seharusnya dapat diterima dan
diperiksa untuk diputuskan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

1.2. Bahwa Penggugat tidak setuju atas pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa
pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap bukan merupakan
objek gugatan

bahwa alasan yang mendasari Tergugat dalam menyatakan pendapatnya bahwa
pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan objek gugatan
adalah dengan mendasari pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (selanjutnya disebut dengan PP-74/2011), yang merupakan peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP). Tergugat
menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 37 PP-74/2011 yang berbunyi:
“Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan
gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak selain:
a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata

cara penerbitan;
b. Surat Keputusan Pembetulan;
c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau

tata cara penerbitan;
d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.”

Sedangkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa:
“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau

Pengumuman Lelang
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang

ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam

penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

bahwa lebih lanjut, walaupun Pasal 37 dari PP 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (untuk selanjutnya disebut
”PP 74”) mengatur bahwa Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas
Surat Ketetapan Pajak merupakan keputusan yang tidak dapat diajukan gugatan,
namun perlu Penggugat sampaikan bahwa pengaturan dalam PP 74 merupakan
pengaturan yang bertentangan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU KUP yang tidak membatasi
keputusan apa saja yang dapat diajukan gugatan (terkecuali atas keputusan yang telah
diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP). Hal ini sejalan dengan azas
hukum lex superiori derogat lex inferiori yang sederhananya diartikan bahwa peraturan
yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, yang mana hal ini
juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang
berbunyi sebagai berikut:
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”Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

Lebih lanjut, dalam ayat (5) dari Pasal yang sama dinyatakan sebagai berikut:
”Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

bahwa berdasarkan pengaturan di atas, jelas terlihat bahwa kedudukan Pasal 23 ayat
(2) yang diatur dalam tingkat Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari
pada Pasal 37 dalam tingkat Peraturan Pemerintah;

bahwa Majelis Hakim yang terhormat, perlu Penggugat sampaikan bahwa pendapat
yang Penggugat utarakan di atas adalah sama dengan pendapat yang disampaikan oleh
Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.43002/PP/M.XIII/99/2013, Put.43000/PP/M.XIII/99/2013, dan
Put.40981/PP/M.III/99/2013, yang mana putusan-putusan tersebut merupakan putusan
yang atas sengketa Surat Keputusan yang terkait dengan Pasal 37 PP 74;

bahwa adapun berikut Penggugat kutipkan pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang
tertuang dalam Put.43002/PP/M.XIII/99/2013, yang berbunyi sebagai berikut:

”Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dimaknai bahwa surat
Tergugat tersebut adalah termasuk dalam pengertian keputusan yang berkaitan
dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal
25 ayat (1) dan Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf
c UU KUP. Bahwa dengan demikian Surat Tergugat tersebut dapat digugat
melalui Pasal 23 ayat (2) huruf c KUP;

Bahwa menurut Tergugat ketentuan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) huruf
c KUP dipertegas lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 37 huruf d, e, f dan h
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dimana disebutkan bahwa
’Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang
diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP meliputi keputusan yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak selain Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, dan Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak’;

Bahwa menurut Majelis, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004
dan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang berarti bahwa peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah, atau dapat berarti juga bahwa apabila peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur materi yang sama, maka
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang berlaku;

Bahwa menurut Majelis, kedudukan UU KUP adalah lebih tinggi dari pada
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, oleh karena itu sesuai dengan
Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP tersebut di atas, Penggugat dapat mengajukan
gugatannya kepada Pengadilan Pajak;”

Sedangkan kutipan pendapat Majelis Hakim yang tertuang dalam
Put.40981/PP/M.III/99/2013, menyatakan sebagai berikut:

”Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa keputusan Tergugat
Nomor:KEP-125/WPJ.19/2012 tanggal 20 Februari 2012 (tentang Keputusan
Tergugat Pengurangan atau Pembatalan STP) adalah merupakan keputusan
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permohonan pengurangan atau pembatalan atas Surat Tagihan Pajak sehingga
keputusan Tergugat tersebut bukan termasuk keputusan sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 sehingga sesuai dengan
ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Majelis berpendapat
Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang dapat diajukan
gugatan;”

bahwa di samping itu, bahwa terkait permasalahan penentuan objek Gugatan atau
bukan tersebut, telah diterbitkan suatu Putusan Pengadilan Pajak yang memutus hal
yang serupa dengan yang tengah dialami oleh Penggugat. Berikut adalah intisari dari
Putusan Pengadilan Pajak dimaksud, yakni Putusan Pengadilan Pajak Nomor:
Put.50785/PP/M.XVA/99/2014:

“Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap
Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1307/WPJ.10/2012 tanggal 19
September 2012, perihal tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Nomor 00002/207/10/513/12 tanggal 02 Desember 2011 Masa Pajak November
2010;

Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat untuk
Masa Oktober 2010 tidak ada PPN Lebih Bayar yang bisa dikompensasi Masa
Pajak November 2010, sehingga atas PPN Lebih Bayar yang tidak seharusnya
dikompensasikan dikenakan sanksi kenaikan 100% sesuai Pasal 13 UU KUP;

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, Penggugat
memenuhi ketentuan untuk dilakukan penghapusan atas sanksi administrasi
yang dikenakan;

Dengan demikian, Majelis berpendapat penerapan sanksi administrasi oleh
Tergugat tidak tepat sehingga Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
bukan merupakan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan, sehingga dapat diajukan gugatan;

Majelis menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap
Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1307/WPJ.10/2012 tanggal 19 September
2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.”

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut, nyata-nyata terbukti bahwa
Surat Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
merupakan produk hukum yang dapat diajukan Gugatan oleh Wajib Pajak, sehingga
tidak tepat apabila Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang Penggugat ajukan bukan
merupakan objek gugatan;

bahwa merujuk pada penjelasan sebelumnya, jelas terbukti bahwa Surat Keputusan
Tergugat tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar PPN Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:
KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April 2014 termasuk dalam kategori Keputusan yang
dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak;

bahwa senada dengan hal tersebut, Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam bukunya
Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, yakni pada halaman 114-115 mengemukakan
pendapat sebagai berikut:

“Penjelasan resmi bukan kaidah, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum
sebagai kaidah. Para penegak hukum atau pelaksana hukum lainnya dan
siapapun juga terikat pada ketentuan dalam batang tubuh undang-undang atau
Peraturan Pemerintah tetapi tidak terikat pada penjelasan. Hakim dapat
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mengenyampingkan penjelasan resmi dengan menggunakan metode penafsiran
lain, tapi Hakim tidak dapat mengenyampingkan ketentuan dalam Undang-
undang atau Peraturan Pemerintah kecuali dalam keadaan khusus, misalnya
karena alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau penerapan undang-undang tersebut akan menimbulkan ketidakadilan
yang mendalam dalam masyarakat“

bahwa berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim (dalam hal ini
Majelis Hakim Pengadilan Pajak) tidak dapat mengenyampingkan ketentuan dalam
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, kecuali dalam keadaan khusus, misalnya
karena alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau penerapan undang-undang tersebut akan menimbulkan ketidakadilan yang
mendalam dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam sengketa ini, Hakim dapat
mengenyampingkan ketentuan dalan Peraturan Pemerintah (dalam hal ini PP-74/2011)
karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam
hal ini UU KUP);

bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi dan dasar hukum yang telah
diuraikan di atas, maka atas Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas
Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Tergugat masuk dalam kategori ”Keputusan”,
sehingga sudah tepat ketika diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak;

1.3. Terkait dengan pencantuman perihal surat pada Surat Permohonan Gugatan
Penggugat adalah tidak tepat untuk dipermasalahkan karena pada Surat
Tanggapan yang menanggapi Surat Permohonan Gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut

bahwa penjelasan tertulis Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Surat
Tanggapan Nomor S-3429/WPJ.19/2014 tentang Surat Tanggapan atas Pengajuan
Gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut dengan
Surat Tanggapan);

bahwa pada Surat Tanggapan, Tergugat nyata-nyata telah memberikan kesimpulan
bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal sehingga dapat
dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan pada Butir I (Ketentuan Formal)
angka 2 yang berbunyi:

“permohonan penggugat telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.”

bahwa berdasarkan kutipan dari Surat Tanggapan tersebut, jelas bahwa Tergugat telah
menyatakan bahwa Permohonan Gugatan yang Penggugat ajukan telah memenuhi
ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP, sehingga menjadi tidak
konsisten apabila dalam proses persidangan Tergugat menyampaikan penjelasan
tertulis yang menyatakan bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan
objek Gugatan.

1.4. Bahwa menanggapi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 771/B/PK/PJK/2012
tanggal 13 Mei 2013 yang disampaikan oleh Tergugat pada persidangan
sebelumnya, yaitu tanggal 28 Oktober 2014, Penggugat berpendapat bahwa
Putusan Mahkamah Agung tersebut justru menegaskan bahwa Surat Keputusan
Pengurangan Sanksi Administrasi merupakan Keputusan yang dapat diajukan
Gugatan

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Tergugat
tersebut, Penggugat berpendapat bahwa adanya jenis Putusan yang menyatakan
“Menolak” pada Putusan Pengadilan Pajak yang disengketakan pada Putusan
Mahkamah Agung tersebut mengindikasikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak
mempertimbangkan permohonan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (dalam hal ini
Wajib Pajak). Dengan kata lain, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menganggap bahwa
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Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah benar merupakan objek gugatan;

bahwa menurut Penggugat, Putusan “Tidak Dapat Diterima” hanya dapat dibuat dalam
hal sengketa yang diajukan Gugatan diperiksa melalui pemeriksaan acara cepat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa lebih lanjut, bahwa merujuk pada Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Pajak
dinyatakan bahwa pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak dilakukan
tanpa Surat Tanggapan dan Surat Bantahan. Faktanya, sengketa pajak yang diajukan
oleh Penggugat tidak diperiksa melalui pemeriksaan dengan acara cepat, karena
dilakukan melalui Surat Tanggapan dan Surat Bantahan;

bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan gugatan ini telah memenuhi ketentuan
formal Pasal 23 ayat (2) huruf ‘c’ UU KUP dan Pasal 40 UU Pengadilan Pajak. Untuk itu,
atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April
2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena
Permohonan Wajib Pajak, dapat diperiksa perkara gugatannya oleh Majelis Hakim yang
terhormat;

2. Pokok Sengketa Gugatan

bahwa pokok sengketa gugatan ini adalah atas Keputusan Tergugat yang tertuang
dalam Keputusan Tergugat Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April 2014
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
PPN Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak, dimana Tergugat memutuskan
untuk menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang
kedua atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa Nomor 00021/207/11/092/13 tanggal 12 Februari 2013 Masa Pajak Juli 2011 yang
disampaikan Penggugat melalui Surat Nomor: Surat Penggugat No.
38/DNIA/SANKSI/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan mempertahankan jumlah
sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa tersebut;

3. Latar Belakang Pengajuan Gugatan

bahwa Majelis Hakim yang terhormat, sebelum Penggugat menguraikan lebih lanjut
mengenai argumentasi Penggugat atas pokok gugatan tersebut di atas, maka
perkenankanlah Penggugat untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai latar belakang
pengajuan gugatan ini sebagai berikut:

bahwa pada dasarnya, sengketa ini terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Juli 2011
(untuk selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN Masa Juli 2011;

bahwa Penggugat merupakan Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi e-SPT dalam
pelaporan SPT Masa PPN. Dalam melakukan peng-input-an data untuk pelaporan SPT
Masa PPN, Penggugat membuat suatu kertas kerja (biasanya dalam bentuk excel),
yang kemudian di-upload ke aplikasi e-SPT. Namun, khusus transaksi yang menjadi
sengketa gugatan ini, Penggugat melakukan peng-input-an secara manual ke e-SPT
PPN. Hal ini Penggugat lakukan karena transaksi tersebut merupakan transaksi yang
baru pertama kali Penggugat lakukan, sehingga Penggugat melakukan peng-input-an
dengan cara manual tersebut;

bahwa Penggugat telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Juli 2011 melalui Loket
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar
Dua (dengan SPT Loader). Adapun SPT Masa PPN Masa Juli 2011 yang Penggugat
laporkan adalah dalam bentuk hardcopy (Formulir SPT Induk) dan softcopy e-SPT (file
csv), dengan status Lebih Bayar;

bahwa lebih lanjut, atas SPT Masa PPN Masa Juli 2011 dilakukan pemeriksaan pajak,
yang kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak untuk Masa Pajak Juli
2011 No. 00021/207/11/092/13 tanggal 12 Februari 2013, yang memuat sanksi
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administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp13.405.299.475,00;

bahwa sanksi administrasi tersebut disebabkan adanya koreksi dalam SPT Masa PPN
Masa Juli 2011, yakni terkait pelaporan transaksi yang terutang PPN (yakni Faktur Pajak
dengan Nomor Seri: 090.000-11.00001535) sebagai transaksi yang dibebaskan dari
pengenaan PPN;

bahwa faktanya, Penggugat telah menerbitkan Faktur Pajak kepada PT TD ACI dengan
Harga Jual sebesar Rp133.890.644.749,00 dengan nomor seri Faktur Pajak 090.000-
11.00001535 sehubungan dengan penjualan aktiva tetap yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan;

bahwa pada saat Penggugat melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT PPN Masa
Juli 2011, Penggugat telah melakukan penginputan nomor seri yang sesuai dengan
yang tercantum dalam dokumen Faktur Pajak, yaitu 090.000-11.00001535;

bahwa pada saat pelaporan SPT, Penggugat sama sekali tidak menyadari adanya
kekeliruan yang disebabkan oleh aplikasi program e-SPT PPN tersebut, di mana Faktur
Pajak yang telah Penggugat input pada formulir 1111-A2 dengan nomor seri 090.000-
11.00001535 tersebut, namun ternyata pada formulir 1111-AB atas “Rekapitulasi
Penyerahan dan Perolehan” telah diproses oleh sistem e-SPT sebagai penyerahan yang
dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa kekeliruan yang timbul tersebut murni diakibatkan oleh adanya error dalam
sistem e-SPT. Dengan demikian, Penggugat menghitung PPN terutang untuk Masa Juli
2011 dengan mengikuti hasil perhitungan sistem e-SPT. Ketika Penggugat melaporkan
SPT PPN Masa Juli 2011 benar-benar tidak menyadari kekeliruan tersebut, karena
kekeliruan dalam sistem e-SPT tersebut belum pernah terjadi pada masa pajak-masa
pajak sebelumnya;

bahwa lebih lanjut, Penggugat telah melakukan pembayaran pajak yang kurang dibayar
berdasarkan SKPKB beserta sanksi administrasinya, yang berjumlah
Rp26.810.598.950,00 pada tanggal 11 Maret 2013 melalui Bank Mega Cabang Justus
dengan NTPN: 0205101205120214. Perlu Penggugat sampaikan bahwa, pembayaran
sebagaimana dimaksud Penggugat lakukan berdasarkan rekomendasi (secara lisan)
dari Tim Pemeriksa;

bahwa pada saat itu, Tim Pemeriksa mengusulkan kepada Penggugat untuk melunasi
pajak terutang sekaligus dengan sanksi administrasi, dengan pertimbangan bahwa
sanksi administrasi tersebut dapat dikembalikan melalui permohonan penghapusan
sanksi administrasi. Dengan demikian, Penggugat dengan itikad baik menjalankan
rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa tersebut;

bahwa terkait sanksi administrasi dalam SKPKB tersebut, Penggugat mengajukan Surat
Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor: 03/PPN/DNIA/V/2013 tanggal
24 Mei 2013;

bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor
KEP-1593/WPJ.19/2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa karena
Permohonan Wajib Pajak pada tanggal 15 November 2013. Pada Keputusan tersebut,
Tergugat memutuskan untuk menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi;

bahwa oleh karena Keputusan tersebut menolak permohonan yang diajukan oleh
Penggugat, Penggugat kembali mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi yang kedua melalui Surat Nomor
38/DNIA/SANKSI/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013;

bahwa kemudian, pada 25 April 2014, Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat
Nomor KEP-735/WPJ.19/2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak,
yang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan Penggugat;
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bahwa atas Keputusan tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak
Republik Indonesia, dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf ‘c’ UU
KUP;

Untuk lebih menggambarkan latar belakang pengajuan gugatan di atas, dapat dijelaskan
dalam gambar berikut ini:

Gambar 2
Kronologis Latar Belakang Pengajuan Gugatan

4. Argumentasi Penggugat Atas Pokok Sengketa Gugatan

Majelis Hakim yang terhormat, perkenankanlah Penggugat untuk menguraikan
argumentasi Penggugat atas pokok sengketa gugatan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penolakan atas
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat. Adapun
jumlah sanksi administrasi sebagaimana dimaksud adalah sebesar
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Rp13.405.299.475,00;

bahwa sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dapat timbul karena adanya
kesalahan dalam aplikasi e-SPT;

bahwa faktanya, Penggugat telah menerbitkan Faktur Pajak atas penjualan aktiva tetap
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbeikan ke PT TD ACI senilai
Rp133.890.644.749,00 dengan nomor seri Faktur Pajak 090.xxx. Dengan kata lain,
Penggugat telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan dimaksud;

bahwa lebih lanjut, pada saat Penggugat ingin melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam
SPT Masa PPN Masa Juli 2011, Penggugat telah melakukan penginputan nomor seri
yang sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Faktur Pajak, yaitu 090.xxx;

bahwa namun demikian, Penggugat baru menyadari bahwa atas Faktur Pajak yang
telah Penggugat input dengan nomor seri 090.xxx tersebut, diproses oleh aplikasi e-SPT
sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa pada saat itu, Penggugat tidak menyadari adanya kekeliruan tersebut, sehingga
Penggugat menghitung PPN terutang dengan mengikuti hasil perhitungan sebagaimana
tercantum dalam SPT Masa PPN tersebut;

bahwa oleh karena itu, adanya kekeliruan perhitungan jumlah PPN terutang merupakan
kesalahan aplikasi e-SPT semata, sehingga tidak adil apabila Penggugat dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
UU KUP seperti yang tercantum dalam SKPKB No. 00021/207/11/092/13 tanggal 12
Februari 2013;

bahwa lebih lanjut, Penggugat telah melakukan pembayaran pajak yang kurang dibayar
berdasarkan SKPKB beserta sanksi administrasinya, yang berjumlah
Rp26.810.598.950,00 pada tanggal 11 Maret 2013 melalui Bank Mega Cabang Justus
dengan NTPN: 0205101205120214. Perlu Penggugat sampaikan bahwa pembayaran
sebagaimana dimaksud Penggugat lakukan berdasarkan rekomendasi (secara lisan)
dari Tim Pemeriksa. Pada saat itu, Tim Pemeriksa mengusulkan kepada Penggugat
untuk melunasi pajak terutang sekaligus dengan sanksi administrasi, dengan
pertimbangan bahwa sanksi administrasi tersebut dapat dikembalikan melalui
permohonan penghapusan sanksi administrasi;

bahwa atas hal tersebut, Penggugat beritikad baik untuk melakukan pembayaran
sebagaimana rekomendasi Pemeriksa tersebut;

bahwa kemudian, melalui persidangan Penggugat telah mengklarifikasi terkait dengan
penerbitan Faktur Pajak sebanyak 2 (dua) kali atas transaksi yang sama yang
dipermasalahkan oleh Tergugat;

bahwa terkait hal tersebut, Penggugat memang sempat menunjukkan 2 (dua) Faktur
Pajak atas transaksi yang sama kepada Fiskus. Namun demikian, perlu diketahui pula
bahwa faktanya, Faktur Pajak yang telah kami sampaikan kepada lawan transaksi
Penggugat (dalam hal ini PT TD ACI (PT TACI) hanya 1 (satu) Faktur Pajak;

bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperoleh konfirmasi kepada PT TACI terkait
hal tersebut melalui Surat Nomor 14/DNIA/TAX/IX/14 tanggal 11 September 2014
tantang permintaan konfirmasi atas Faktur Pajak yang diterima, yang kemudian
dikonfirmasi oleh PT TACI melalui Surat Nomor 01/FA/TACI/IX/2014 mengenai jawaban
permintaan konfirmasi dari PT DI (Penggugat), yang menyatakan bahwa PT TACI
mengkonfirmasi bahwa PT TACI hanya menerima 1 (satu) buah Faktur Pajak dengan
nomor 090.000-11.00001535 tanggal 30 Juli 2011. Sehingga dalam pelaporan SPT
PPN Masa Juli 2011 pun hanya 1 (satu) Faktur Pajak yang Penggugat laporkan yaitu
dengan Nomor Kode Faktur Pajak 090.000-11.00001535 tanggal 30 Juli 2011;

Bahwa Pasal 1 angka 11 UU KUP menyebutkan sebagai berikut:
“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
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dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.”

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 3 ayat (1) paragraf 4 UU KUP menyebutkan sebagai
berikut:
“Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat
Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar,
lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

bahwa dalam e-SPT terdapat petunjuk pengisian yang isinya antara lain pada halaman
21 petunjuk pengisian eSPT PPN 1111 – angka 3 –, menyatakan bahwa:

“Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9 atau Pilih salah satu jenis Detail
Transaksi sebagai berikut:
1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
2: Kepada Pemungut Bendaharawan
3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
4: DPP Nilai Lain
6: Penyerahan Lainnya
7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan
9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)”

bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, Penggugat mendalilkan bahwa
dalam perkara aquo, Penggugat telah menghitung dan melaporkan PPN masa Juli 2011
sesuai dengan perhitungan dan pelaporan yang dihasilkan oleh SPT elektronik yang
diisikan sesuai dengan petunjuk pengisian SPT elektronik yang terdapat di dalamnya;

bahwa kesalahan perhitungan dan pelaporan yang dihasilkan oleh SPT elektronik dalam
perkara aquo, merupakan kesalahan yang bukan disebabkan oleh kesalahan, kelalaian
atau pun kekhilafan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan disebabkan oleh sistem
SPT elektronik itu sendiri. Dimana SPT elektronik tersebut merupakan sistem yang
dibuat oleh Tergugat;

bahwa dengan demikian, adalah sangat tidak adil jika Penggugat dikenakan sanksi atas
kesalahan, kelalaian atau pun kekhilafan yang TIDAK dilakukan oleh Penggugat;

bahwa lebih lanjut, terkait dengan pendapat Tergugat yang masih mempermasalahkan
penggunaan Kode Faktur Pajak tersebut, dapat Penggugat sampaikan bahwa sengketa
ini tidak akan timbul apabila tidak terjadi kesalahan dalam sistem aplikasi e-SPT yang
Penggugat gunakan. Sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya
bahwa Kode Faktur Pajak yang telah Penggugat input dalam aplikasi e-SPT adalah
dengan kode 090, namun ter-record sebagai Penyerahan yang Dibebaskan PPN pada
Form 1111 AB SPT Masa PPN Masa Juli 2011, sebagaimana dapat dilihat pada gambar
di bawah ini:

Gambar 3
Faktur Pajak Di-Input dengan Kode Seri 090
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Gambar 4
Transaksi dengan Kode Faktur 090 ter-record sebagai Penyerahan yang Dibebaskan

dari pengenaan PPN pada Form 1111 AB

Gambar 5
Transaksi dengan Kode Faktur 090 ter-record sebagai Penyerahan yang Dibebaskan

dari pengenaan PPN pada Form 1111 Induk
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bahwa Penggugat memahami bahwa Tergugat melakukan koreksi tersebut karena pada
saat pelaporan SPT Masa PPN, Penggugat melaporkan transaksi yang terutang PPN
(yakni Faktur Pajak dengan Nomor Seri: 090.000-11.00001535) sebagai transaksi yang
dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa namun faktanya, Penggugat telah menerbitkan Faktur Pajak kepada PT TD ACI
dengan Harga Jual sebesar Rp133.890.644.749,00 dengan nomor seri Faktur Pajak
090.000-11.00001535 sehubungan dengan penjualan aktiva tetap yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan;

bahwa pada saat Penggugat melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT PPN Masa
Juli 2011, Penggugat telah melakukan penginputan nomor seri yang sesuai dengan
yang tercantum dalam dokumen Faktur Pajak, yaitu 090.000-11.00001535;

bahwa pada saat pelaporan SPT, Penggugat sama sekali tidak menyadari adanya
kekeliruan yang disebabkan oleh aplikasi program e-SPT PPN tersebut, di mana Faktur
Pajak yang telah Penggugat input pada formulir 1111-A2 dengan nomor seri 090.000-
11.00001535 tersebut, namun ternyata pada formulir 1111-AB atas “Rekapitulasi
Penyerahan dan Perolehan” telah diproses oleh sistem e-SPT sebagai penyerahan yang
dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa kekeliruan yang timbul tersebut murni diakibatkan oleh adanya error dalam
sistem e-SPT. Dengan demikian, Penggugat menghitung PPN terutang untuk Masa Juli
2011 dengan mengikuti hasil perhitungan sistem e-SPT. Ketika Penggugat melaporkan
SPT PPN Masa Juli 2011 benar-benar tidak menyadari kekeliruan tersebut, karena
kekeliruan dalam sistem e-SPT tersebut belum pernah terjadi pada masa pajak-masa
pajak sebelumnya;

bahwa terkait hal tersebut, perlu diketahui bahwa tata cara pengisian keterangan Faktur
Pajak untuk Masa Pajak 2011 diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-65/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-13/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka
Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian,
dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak (selanjutnya disebut dengan PER-65/2010).
Pada Pasal 6 ketentuan tersebut dinyatakan bahwa:
(1) Pengusaha Kena pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Kode Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
b. 1 (satu) digit Kode Status;dan
c. 3 (tiga) digit Kode Cabang.

SE
KR

ET
AR

IA
TP

EN
GA

DI
LA

N
PA

JA
K



Adapun pengaturan dari Lampiran III PER-65/2010 dimaksud adalah sebagai berikut:

B. Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.
1. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak

a. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
- 01, digunakan untuk penyerahan kepada selain Pemungut PPN.

Kode ini digunakan atas penyerahan BKP/JKP kepada pihak lain yang bukan
Pemungut PPN, termasuk penyerahan kepada Perwakilan Negara Asing
atau Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak mendapat persetujuan
untuk diberikan fasilitas perpajakan oleh Menteri Keuangan, dan penyerahan
BKP/JKP antar Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah, yang PPN-nya
dipungut oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP.
Kode ini digunakan dalam hal penyerahan dilakukan kepada selain
Pemungut PPN dan bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana
dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.

- 02, digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara
Pemerintah.

- 03, digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain
Bendahara Pemerintah).
Kode ini digunakan atas penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selain
Bendahara Pemerintah, dalam hal ini KPS Migas selaku Pemungut PPN.

- 04, digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada
selain Pemungut PPN.
Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan
DPP dengan Nilai Lain.

- 05, Kode ini tidak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2010.

- 06, digunakan untuk penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN, dan
penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing).
Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis
penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP
kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain :
a. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, contohnya penyerahan

JKP di bidang pertambangan yang bersifat lex specialis, yang terutang
Pajak Penjualan dengan tarif 5%.

b. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat didalam negeri oleh Pengusaha
Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri
oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002
tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.

c. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri
(turis asing) oleh toko retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan
Faktur Pajak Khusus.

- 07, digunakan untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya
Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN, penyerahan yang PPN atau
PPN dan PPn BM-nya Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada selain
Pemungut PPN, dan penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) kepada selain Pemungut PPN. Kode ini digunakan atas
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut,
Ditanggung Pemerintah (DTP), dan Penyerahan ke Kawasan
Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan peraturan khusus yang
berlaku, antara lain :
a. Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan
Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang
Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

b. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi
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Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor
(EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).

c. Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
d. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu.
e. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai

atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
f. Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.
g. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak
Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.

h. Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai
Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam
Negeri.

i. Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai
Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam
Negeri.

j. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan,
Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Dan Pengeluaran
Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk
Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

k. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan,
Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan
Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari
Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.

l. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan
Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- 08, digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau
PPN dan PPn BM kepada selain Pemungut PPN.
Kode ini digunakan atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
atau PPN dan PPn BM, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara
lain:
a. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang

Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada
Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

- 09, digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut
PPN.

b. Penyerahan kepada selain Pemungut PPN (Kode 01) dapat meliputi penyerahan
yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04) dan/atau penyerahan lainnya dan
penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing)
(Kode 06) dan/atau penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak
Dipungut, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Ditanggung
Pemerintah (DTP), dan penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) (Kode 07) dan/atau penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan
PPN atau PPN dan PPn BM (Kode 08) dan/atau penyerahan Aktiva Pasal 16D
(Kode 09).

bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, jelas bahwa seandainyapun Tergugat masih
mempermasalahkan adanya 2 (dua) Faktur Pajak dengan Kode Faktur Pajak yang
berbeda (010 dan 090), menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan karena kedua
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kode Faktur Pajak tersebut merupakan kode faktur yang PPN-nya terutang, bukan
dibebaskan/tidak dipungut sebagaimana diungkapkan oleh Tergugat. Adapun kode
faktur pajak untuk penyerahan yang dibebaskan PPN atau tidak dipungut adalah dengan
kode faktur 070 dan 080;

bahwa dengan demikian, nyata terbukti bahwa adanya kekeliruan perhitungan PPN
dalam SPT PPN Masa Juli 2011 semata-mata disebabkan oleh adanya kesalahan
dalam sistem aplikasi e-SPT yang Penggugat gunakan;

bahwa dengan demikian, Tergugat haruslah dapat membuktikan unsur kesengajaan
oleh Penggugat terhadap database e-SPT PPN untuk masa pajak yang disengketakan
yaitu masa pajak Juli 2011 pembetulan ke-1;

bahwa dalam persidangan Gugatan perkara a quo pada tanggal 27 Januari 2015 yang
lalu, Tergugat telah menerima salinan database (nama file: eSPT1111.DNIA2.mdb)
untuk e-spt PPN dengan masa-masa pajak dari Januari 2011 s.d. November 2014
termasuk masa pajak yang disengketakan yaitu masa pajak Juli 2011 pembetulan ke-1;

bahwa Penggugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat telah
meminta agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan telaah terhadap database
(nama file: eSPT1111.DNIA2.mdb) untuk e-SPT PPN masa pajak yang disengketakan
yaitu masa pajak Juli 2011 pembetulan ke-1;

bahwa Penggugat sangat meyakini bahwa database tersebut tidak dapat diubah oleh
Penggugat sehingga menimbulkan ketidaktepatan posting-an Faktur Pajak atas
penjualan aktiva tetap yang untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (sesuai
pasal 16D UU PPN) yang menyebabkan ter-posting-nya Faktur Pajak dimaksud sebagai
penyerahan yang dibebaskan PPN-nya dan tidak diperhitungkannya PPN keluaran
terhadap PPN masukan pada masa pajak yang bersangkutan (dalam hal ini Masa Pajak
Juli 2011);

bahwa seandainya Tergugat tidak dapat membuktikan letak kesalahan Penggugat terkait
database (nama file: eSPT1111.DNIA2.mdb) untuk e-SPT PPN masa pajak yang
disengketakan yaitu masa pajak Juli 2011 pembetulan ke-1, maka ketidaktepatan
posting-an Faktur Pajak atas penjualan aktiva tetap yang untuk tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan (sesuai pasal 16D UU PPN), bukan merupakan kesalahan
Penggugat;

bahwa dengan demikian, karena ketidaktepatan posting-an Faktur Pajak atas penjualan
aktiva tetap yang untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (sesuai pasal 16D UU
PPN) yang menyebabkan ter-posting-nya sebagai penyerahan yang dibebaskan PPN-
nya dan tidak diperhitungkannya PPN keluaran terhadap PPN masukan pada masa
pajak Juli 2011 tersebut, adalah bukan kesalahan Penggugat sehingga Penggugat
berhak dibebaskan dari sanksi administrasi terkait;

bahwa di sisi lain, apabila melihat dari sisi Tergugat (dalam hal ini Petugas di Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua), Penggugat berpendapat bahwa sengketa ini
tidak seharusnya terjadi apabila pada saat Penggugat menyampaikan SPT Masa Juli
2011, Tergugat memenuhi tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN
dimaksud sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), selanjutnya disebut
dengan PER-2/2011;

Pada Pasal 1 angka 19 PER-2/2011 dinyatakan bahwa:
“Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian, pengujian data,
validasi, dan perekaman/loading SPT.”

Adapun yang dimaksud dengan “penelitian” adalah:
“Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan
pengisian SPT Masa PPN dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya.”
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Adapun tata cara penerimaan dan pengolahan SPT dimaksud diatur dalam Lampiran II
Romawi II PER-2/2011 yang menyatakan bahwa:

“II. Dalam Bentuk Media Elektronik
A. PETUGAS TPT PADA SEKSI PELAYANAN

1. Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
angka romawi I huruf A angka 1 s.d 2.
1. Menerima SPT yang disampaikan:

a. secara langsung ke KPP;
b. melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti

pengiriman surat; atau
c. melalui KP2KP (beserta Daftar Nominatif Pengantar Pengiriman

SPT).
2. Meneliti kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada Lampiran III

angka romawi I.
2. Melakukan pengujian data digital SPT sebagai berikut:

a. Menampilkan data digital melalui aplikasi yang tersedia.
b. Mengecek kelengkapan elemen-elemen SPT dan kesesuaian Induk SPT

dalam tampilan komputer dengan Induk SPT hasil cetakan yang
disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN.

c. mengecek kelengkapan pengisian elemen-elemen lampiran SPT dalam
tampilan komputer.

d. apabila hasil langkah b dan c tidak cocok, SPT agar ditolak dan
dikembalikan kepada PKP atau Pemungut PPN.

e. apabila hasil langkah b dan c cocok, melakukan loading data digital.
3. Mencetak tanda terima SPT, membubuhkan tanda tangan, nama jelas,

Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Cap Kantor.
4. Menyimpan atau meng-copy data elektronik SPT (csv. file) berdasarkan

bulan diterimanya SPT pada PC yang disediakan untuk penyimpanan data
elektronik SPT.

5. Menyerahkan BPS kepada PKP atau Pemungut PPN sebagai tanda terima,
atas SPT lengkap yang disampaikan secara langsung oleh PKP atau
Pemungut PPN beserta media elektronik yang disampaikan PKP atau
Pemungut PPN.

6. Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
angka romawi I huruf A. angka 6 s.d 11.
6. Menyerahkan BPS kepada PKP atau Pemungut PPN sebagai tanda

terima atas SPT lengkap yang disampaikan secara langsung oleh PKP
atau Pemungut PPN.

7. Menggabungkan SPT dengan LPAD.
8. Mencetak KP. PPN 1.8 rangkap 4 yang berfungsi sebagai batch header

untuk setiap kelompok SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar).
9. Mengirim SPT ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi disertai dengan

KP.PPN 1.8. (lembar ke-1, 2, dan 3).
10.Menerima kembali KP. PPN 1.8 lembar ke-2 yang telah ditandatangani

dalam hal fisik SPT telah sesuai dengan KP. PPN 1.8.
11.Menerima kembali KP.PPN 1.8 (lembar ke-1, 2 dan 3) yang telah diberi

catatan SPT tidak sesuai berikut SPT-nya dari Seksi Pengolahan Data
dan Informasi dalam hal fisik SPT tidak sesuai dengan KP.PPN 1.8.

B. SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
1. Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

angka romawi I huruf B, kecuali kegiatan angka romawi I huruf B angka 5
(perekaman SPT).
1. Menerima dari Petugas TPT atas SPT berikut KP. PPN 1.8 lembar ke-1, 2

dan 3 yang telah dikelompokkan.
2. Mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT apakah telah sesuai

dengan isi batch header yang tercantum dalam KP. PPN 1.8.
3. Membubuhkan paraf dan tanggal pada lembar ke-2 KP. PPN 1.8 dan

mengembalikannya kepada Petugas TPT sebagai tanda terima, apabila
fisik SPT dan KP. PPN 1.8-nya telah sesuai.

4. Mengembalikan KP. PPN 1.8 (lembar ke-1, 2 dan 3) dan memberi catatan
SPT tidak sesuai berikut SPT-nya kepada Petugas TPT bila isi batch
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tidak sesuai dengan jumlah fisik SPT untuk dilengkapi.
6. Mengirim SPT yang telah direkam beserta daftar pengantar kepada:

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang terdiri dari:
1) SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian

(restitusi);
2) SPT unbalance;
3) SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan

atau dikembalikan (restitusi); dan/atau
4) SPT yang terlambat lapor atau terlambat bayar.

b. Seksi Pelayanan yang terdiri dari:
1) SPT Kurang Bayar;
2) SPT Lebih Bayar kompensasi; dan/atau
3) SPT Nihil
yang sesuai dengan hasil perekaman (SPT balance) untuk diarsipkan.

2. Melakukan back up data elektronik SPT (csv. file) dari PC di TPT yang
digunakan untuk penyimpanan data elektronik SPT ke CD paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya setelah batas akhir penyampaian SPT.

C. PETUGAS PADA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka
romawi I huruf C.
1. Menerima SPT dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi beserta daftar

pengantarnya.
2. Melakukan penelitian kebenaran formal pengisian SPT atas SPT lengkap

sebagaimana dimaksud pada Lampiran III angka romawi II
3. Menyiapkan Surat Himbauan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V

dalam hal antara lain terdapat:
a. kesalahan matematis (SPT Unbalance);
b. SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau

dikembalikan (restitusi), atau
c. PKP mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) setiap Masa

Pajak tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4b) UU PPN, kecuali bagi PKP Pasal 17 C UU KUP atau
Pasal 17 D UU KUP atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN diproses
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Menyiapkan:
a. Surat Teguran dalam hal terdapat PKP atau Pemungut PPN yang tidak

memasukkan SPT; atau
b. nota hitung dan STP dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian

SPT dan/atau keterlambatan pembayaran.
5. Mengelompokkan SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan

pengembalian (restitusi) berdasarkan prosedur pengembalian yaitu melalui:
a. prosedur penelitian (pengembalian pendahuluan); atau
b. prosedur biasa (pemeriksaan)

6. Mengirim SPT Lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian
(restitusi) yang diproses berdasarkan prosedur pemeriksaan ke Seksi
Pemeriksaan.

7. Meneliti SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian
(restitusi) yang diproses berdasarkan prosedur pengembalian pendahuluan.

8. Mengirim SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian
(restitusi) melalui prosedur penelitian, SPT unbalance, SPT yang terlambat
lapor atau terlambat bayar dan SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk
dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi) ke Seksi Pelayanan setelah
SPT tersebut selesai ditindaklanjuti.

D. PETUGAS PADA SEKSI PELAYANAN
Melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka
romawi I huruf D.
1. Menerima SPT dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Seksi

Pengawasan dan Konsultasi untuk disimpan dalam rumah berkas.
2. Mencetak dan mengirim:

a. Surat Teguran; atau
b. STP kepada PKP atau Pemungut PPN dengan tembusan ke Seksi
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Penagihan.

bahwa berdasarkan kutipan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terhadap SPT
Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 yang telah Penggugat sampaikan kepada KPP Wajib
Pajak Besar Dua, seharusnya telah dilakukan proses penerimaan dan pengolahan SPT
sebagaimana dimaksud dalam PER-2/2011 beserta lampirannya tersebut. Dengan kata
lain, terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 telah ditelaah oleh Petugas TPT
pada Seksi Pelayanan, yang kemudian dialihkan ke Seksi Pengolahan Data dan
Informasi;

bahwa berdasarkan kutipan lampiran tersebut, diketahui bahwa Seksi Pengolahan Data
dan Informasi yang menentukan akan mengirim SPT yang telah ditelaah tersebut
kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi ataukah Seksi Pelayanan. Hal tersebut
bergantung pada status SPT yang disampaikan oleh Penggugat;

bahwa dalam hal ini, Penggugat berpendapat bahwa atas SPT yang telah selesai
ditelaah oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi seharusnya dialihkan kepada Seksi
Pengawasan dan Konsultasi, karena SPT Penggugat dapat dikategorikan sebagai SPT
unbalance;

bahwa adapun yang dimaksud dengan SPT unbalance telah diatur dalam beberapa
ketentuan terdahulu, dalam hal ini adalah Pasal 1 huruf ‘d’ Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-15/PJ./1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Penelitian dan
Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang menyatakan
bahwa:

“SPT unbalance adalah SPT yang perhitungan matematis atas angka-angka
yang terdapat dalam SPT Induk maupun dalam lampiran-lampirannya tidak
cocok.”

bahwa kemudian, Seksi Pengawasan dan Konsultasi seharusnya melakukan penelitian
kebenaran formal pengisian SPT sebagaimana diatur dalam Lampiran III angka romawi
II, yang pada intinya adalah:
1) Melakukan penelitian terhadap kelengkapan SPT;
2) Melakukan penelitian atas kebenaran formal pengisian SPT, yang salah satunya

adalah melakukan penelitian terhadap kebenaran penulisan dan/atau kebenaran
perhitungan.

bahwa terkait hal tersebut, Penggugat berpendapat bahwa seharusnya Seksi
Pengawasan dan Konsultasi telah melakukan penelitian tersebut, sehingga telah dapat
diketahui bahwa terdapat kesalahan perhitungan (kesalahan matematis) dalam SPT
Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 tersebut;

bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi
adalah dengan menyiapkan Surat Himbauan kepada Penggugat yang didasari oleh
kesalahan matematis (SPT unbalance). Dengan demikian, seharusnya Seksi
Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan Surat Himbauan kepada Penggugat, agar
Penggugat dapat mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan tersebut sehingga
Penggugat dapat melakukan upaya pembetulan SPT atas SPT Masa PPN Masa Pajak
Juli 2011 tersebut;

bahwa namun faktanya, Penggugat tidak pernah menerima Surat Himbauan atas
penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 tersebut, sehingga Penggugat
tidak dapat mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan dalam perhitungan dalam SPT
Masa PPN dimaksud;

bahwa dalam kasus ini, Tergugat langsung melakukan pemeriksaan pajak terhadap
Penggugat, dan baru menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam
pengisian SPT Masa PPN pada saat pemeriksaan pajak berlangsung. Padahal, apabila
Tergugat telah memenuhi tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, Penggugat dapat melakukan upaya pembetulan SPT
terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 tersebut, sehingga Penggugat berhak
dibebaskan dari sanksi administrasi yang menjadi sengketa dalam Gugatan ini;
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bahwa lebih lanjut, terkait pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai Pasal
13 ayat (3) UU KUP adalah tidak tepat. Adapun argumentasi atas hal tersebut adalah
sebagai berikut:
3) Pasal 13 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa:

“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang

tidak atau kurang dibayar;
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak
seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai
tarif 0% (nol persen);

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak
dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).”

Lebih lanjut, Memori Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Paragraf 3 dan 7 UU KUP
menjelaskan bahwa:
“[Paragraf 3]
Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukan
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu
diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang
seharusnya terutang.”
…

[Paragraf 7]
Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mengakibatkan
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus persen).”

Kemudian, merujuk pada Pasal 13 ayat (3) UU KUP dinyatakan bahwa:
“Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar:
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar

dalam satu Tahun Pajak;
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong,

tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut
tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.”

Adapun yang dimaksud dengan “pajak yang tidak atau kurang dibayar” dijelaskan dalam
Pasal 1 Angka 10 UU KUP, yang berbunyi:
“Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.”

bahwa dalam PPN, untuk mengetahui jumlah pajak yang masih harus dibayar pada
suatu Masa Pajak dapat merujuk pada Memori Penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU PPN
yang mengatur bahwa:
“Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena
Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak
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Berwujud diwajibkan:
a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. memungut pajak yang terutang;
c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak

Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta
menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan

d. melaporkan penghitungan pajak.

bahwa selain itu, pengaturan kondisi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang
merupakan dasar penentuan ada atau tidaknya kewajiban penyetoran PPN yang masih
harus dibayar tersebut, ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (3) UU PPN yang
berbunyi:
“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan,
selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha
Kena Pajak.”

bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban
penyetoran PPN yang masih harus dibayar harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
(dalam hal ini Penggugat), dalam hal terdapat PPN yang masih harus dibayar. Jumlah
PPN yang masih harus dibayar dapat terjadi dalam hal Pajak Keluaran lebih besar
daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi
administrasi berupa kenaikan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf ‘c’ UU KUP
hanya dapat dikenakan apabila terdapat jumlah PPN yang tidak atau kurang dibayar
dalam suatu Masa Pajak;

bahwa dalam kasus ini, status SPT Masa PPN Masa Juli 2011 Penggugat adalah Lebih
Bayar, sehingga menurut kami, Tergugat telah keliru dalam mengenakan sanksi
administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa dalam kasus ini, Penggugat tidak memenuhi kondisi yang dipersyaratkan untuk
dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) huruf ‘c’ tersebut, sehingga tidak tepat apabila Tergugat mengenakan
sanksi administrasi tersebut kepada Penggugat;

bahwa untuk membuktikan bahwa status SPT Masa PPN Penggugat adalah tetap Lebih
Bayar walaupun tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporan SPT sebagaimana dimaksud,
dapat dilihat dalam Tabel yang Penggugat lampirkan bersama Kesimpulan Akhir ini (lihat
lampiran B.1), yang menunjukkan bahwa status SPT Masa PPN untuk Masa Pajak yang
menjadi sengketa adalah tetap Lebih Bayar;

bahwa kemudian, melalui permohonan Gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim yang Terhormat untuk dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang telah
Penggugat kemukakan sebelumnya, sehingga dapat dibuat suatu Putusan yang
berdasarkan kebenaran materiil dan penilaian yang adil sebagaimana diamanatkan
dalam Memori Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi:
“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai
dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim
berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian
yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam
persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam
persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau
Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.
Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau
hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada
pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal Penggugat
mengemukakan hal-hal baru dalam persidangan, maka hal-hal baru tersebut tetap dapat
dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan
kebenaran materiil atas suatu sengketa yang sedang diperiksa dalam persidangan
tersebut;
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bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa dalam suatu proses Gugatan,
hal-hal baru yang Penggugat sampaikan selama persidangan adalah sangat layak untuk
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat. Oleh karena itu, Penggugat
mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat mempertimbangkan seluruh
penjelasan-penjelasan Penggugat dan mengabulkan seluruh permohonan Gugatan
yang Penggugat ajukan ini;

Petitum

Berdasarkan uraian di atas, demi memenuhi keadilan dan kepastian hukum, Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar:
1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Tergugat Nomor:

KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa
karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00021/207/11/092/13 tanggal 12 Februari
2013 Masa Pajak Juli 2011;

2. Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat
Nomor: KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa
karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00021/207/11/092/13 tanggal 12 Februari
2013 Masa Pajak Juli 2011; dan

3. Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak Nomor
00021/207/11/092/13 tanggal 12 Februari 2013 Masa Pajak Juli 2011, menjadi
sebagai berikut: Denda Pasal 13 ayat (3) UU KUP : NIHIL

bahwa demikian kesimpulan akhir ini Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim
Pengadilan Pajak. Harapan Penggugat semoga uraian yang telah disampaikan di atas
dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sehingga dapat mengeluarkan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menurut Majelis :

bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, dokumen dan keterangan para pihak
dalam persidangan, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d UU No.42 Tahun 2009 ditetapkan bahwa WP dapat
mengajukan gugatan atas keputusan yang diterbitkan Tergugat yang berkaitan dengan
pelaksanaan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 dan Pasal 26, sehingga
pengajuan gugatan yang dilakukan Penggugat dapat dibenarkan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UU No.14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak menyebutkan Majelis Pengadilan Pajak mempunyai
wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa gugatan atas Keputusan
kainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP);

bahwa Pemeriksa mengenakan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) huruf c UU tentang
KUP, karena Pemohon Banding telah melakukan Penyerahan yang Dibebaskan dari
Pengenaan PPN, atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan yang mengakibatkan terjadinya lebih bayar yang tidak seharusnya
dikompensasi. Berdasarkan Pasal 16D UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah s.t.d.t.d UU No.42 Tahun 2009
menyebutkan : “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh
Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak
dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c”;

bahwa Penggugat telah melakukan penjualan aktiva tetap, dan berdasarkan rekening
koran, PT. TD ACI diketahui telah melakukan pembayaran pada tanggal 29/7/2011
dengan perincian DPP sebesar Rp.133.890.644.749 dan PPN sebesar
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Rp.13.389.064.475. Atas penjualan aktiva tetap yg menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan tersebut, Penggugat menerbitkan Faktur Pajak No.090.000-
11.00001535 tanggal 30/7/2011, dan melakukan pemunggutan PPN atas penyerahan
dimaksud;

bahwa Penggugat melaporkan faktur pajak dalam SPT PPN Masa Juli 2011 dengan
melakukan penginputan sesuai nomor faktur pajak 090.000-11.00001535 dalam e-SPT,
dan terekam di dalam e-SPT sebagai penyerahan yang dibebaskan PPN. Sebenarnya
Penggugat bermaksud menginput ke faktur pajak yang dibayar, namun secara otomatis
terekam di e-SPT PPN sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan
Penggugat tidak menyadari adanya kekeliruan dalam aplikasi program e-SPT;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, Penggugat telah
mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebanyak 2(dua) kali
karena terdapat unsur kekhilafan manusiawi pada saat perekaman faktur pajak dalam
e-SPT, dan bukan merupakan kesalahan Penggugat yang disengaja. Penggugat telah
menyerahkan Penjelasan Tertulis tgl 16/9/2014 yang diajukan dalam persidangan, pada
butir 3, diakui kekeliruan pada pelaporan SPT Masa PPN dapat terjadi karena adanya
kesalahan ketik Faktur Pajak Keluaran seharusnya nomor 010.000-11.00001535 tanggal
30/7/2011, diketik dengan nomor seri 090.000-11.00001535;

bahwa atas kedua permohonan penghapusan tersebut telah ditolak Tergugat, karena
Penggugat telah memungut PPN terhadap lawan transaksi sebesar Rp.13.405.299.475,
dan atas kekeliruan perekaman faktur pajak tersebut menyebabkan adanya kerugian
Negara karena pajak yang telah dipungut tidak diperhitungkan dalam penghitungan PPN
Terutang dan tidak disetorkan ke kas Negara;

bahwa Tergugat tidak dapat meyakini adanya kekhilafan, dan bukan kesalahan
Penggugat, karena :
1. Penggugat telah melakukan pemungutan PPN terhadap lawan transaksi ;
2. Seharusnya kekeliruan dapat diketahui Penggugat sejak perekaman SPT Masa,

mengingat tidak ada transaksi lain yang PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan;
3. Kekeliruan telah diketahui Penggugat sejak pembuatan faktur pajak dan perekaman

SPT Masa, mengingat tidak ada transaksi yang PPN-nya tidak dipungut atau
dibebaskan;

4. Kekeliruan juga dapat diketahui oleh pejabat yang berwenang menandatangani SPT
Masa PPN tersebut pada saat menandatangani SPT Masa PPN;

bahwa atas SKPKB PPN Barang dan Jasa, Penggugat telah membayar pajak (PPN)
yang terutang, dan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% yang jumlahnya
sebesar Rp.26.810.598.950 pada tanggal 11/3/2013;

bahwa memenuhi permintaan Penggugat, PT TD ACI melalui surat nomor
01/FA/TACI/IX/2014 menyatakan hanya menerima 1(satu) faktur pajak dengan nomor
090.000-11.00001535 tanggal 30/7/2011, sesuai dengan faktur pajak yang dilaporkan
Penggugat dalam SPT Masa PPN;

bahwa Penggugat telah melakukan pelaporan faktur pajak nomor seri 090 pada e-SPT
PPN Masa Juli 2011 sesuai petunjuk pengisian SPT elektronik, terekam dalam kategori
penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Penggugat telah meng-entry data base dan
tidak merubah data base, hal itu bukan kelalaian ataupun kekhilafan Penggugat,
melainkan disebabkan oleh sistem e-SPT, dan Penggugat tidak pernah menerima
teguran atas SPT unbalance karena salah entry tersebut;

bahwa dalam Kesimpulan Akhir tanggal 17/2/2015, Penggugat menyatakan bahwa
telah menghitung dan melaporkan PPN Masa Juli 2011 sesuai dengan perhitungan dan
pelaporan yang dihasilkan oleh SPT elektronik yang diisikan sesuai dengan petunjuk
pengisian SPT elektronil yg terdapat didalamnya. Kesalahan perhitungan dan pelaporan
yang dihasilkan oleh e-SPT merupakan kesalahan yang bukan disebabkan oleh
kesalahan, kelalaian ataupun kekhilafan yang dilakukan Penggugat, melainkan
disebabkan oleh sistem e-SPT;
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bahwa Tergugat tidak tepat dalam menerapkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU KUP,
karena Penggugat saat sengketa ini dalam status SPT PPN Lebih Bayar, sehingga
Penggugat tidak memenuhi kondisi yang dipersyaratkan untuk dikenakan sanksi
administrasi tsb;

bahwa menurut Tergugat diterapkannya sistem self assesment telah memberikan
tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya dengan benar
sesuai fakta. Tergugat telah menyerahkan Pendapat Akhir tanggal 3/12/2014 bahwa
berdasarkan simulasi oleh Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi, dan hal ini
telah ditampilkan dalam persidangan, penginputan faktur pajak dengan kode nomor seri
090 terekam pada Formulir 1111AB SPT PPN masuk dalam PPN-PPnBM-nya dipungut
sendiri;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis menyimpulkan sebagai berikut :
1. bahwa Penggugat telah menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak

untuk diperjual belikan sehingga dikenakan PPN seperti dimaksud Pasal 16D UU
PPN;

2. bahwa atas penyerahan tersebut Penggugat telah memungut PPN dari lawan
transaksi sebesar Rp13.389.064.475,00 sesuai Faktur Pajak tanggal 30 Juli 2011;

3. bahwa Pada saat perekaman data faktur Pajak pada e-SPT Masa PPN, Penggugat
khilaf atas PPN yang telah dipungut, terekam di e-SPT Masa PPN sebagai
penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

4. bahwa Penggugat sewajarnya menyadari kondisi tersebut pada butir 3 pada saat
pejabat yang berwenang menandatangani SPT Masa PPN;

5. bahwa berdasarkan hasil simulasi yang ditampilkan dalam persidangan, terbukti
tidak terdapat permasalahan pada aplikasi program e-SPT, dan aktiva Pasal 16D
UU PPN sudah benar masuk dalam penyerahan yang PPN dan PPnBM-nya
dipungut sendiri;

6. Majelis tidak dapat memahami bahwa Penggugat tidak mengetahui sumber dan
kegunaan dana sebesar Rp13.389.064.475,00 yang mengendap cukup lama di
rekening Penggugat yaitu sejak akhir Juli 2011 s.d. saat pemeriksaan Pajak;

7. bahwa Penggugat telah membayar PPN yang terutang serta sanksi administrasi
berupa kenaikan 100% yang jumlahnya sebesar Rp26.810.598.950,00 pada tanggal
11 Maret 2013;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah benar
menerapkan ketentuan perpajakan, sehingga Koreksi Tergugat atas Sanksi Administrasi
Pasal 13 ayat (3) huruf c sebesar Rp13.389.064.475,00 tetap dipertahankan;

Menimbang

bahwa oleh karena dalam pemeriksaan mengenai pemenuhan ketentuan formal tidak
terpenuhi, maka Majelis berpendapat menolak permohonan gugatan, oleh karenanya
materi sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;

Memperhatikan

Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan maupun hasil pemeriksaan dan
pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan
perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan
dengan perkara ini;

Memutuskan
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Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-735/WPJ.19/2014 tanggal 25 April 2014, tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2011 Nomor:
00021/207/11/092/13 tanggal 12 Februari 2013, atas nama : PT DI ,;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 berdasarkan
musyawarah Majelis IVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera
Pengganti sebagai berikut :

Drs. Seno S.B. Hendra, M.M sebagai Hakim Ketua,
Idawati, S.H.,M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Hadi Rudjito, S.H. sebagai Hakim Anggota,
Rahmaida SH.,M.Kn sebagai Panitera Pengganti,

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