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Ujian Akhir Semester Gasal 2009/2010

Mata Kuliah : Perpajakan 2

Sifat : Open All

Waktu : 150 menit

Soal :

PT Indoelectric Persada (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta notaris Dude Herlambang, S.H. No 103
tanggal 02/01.th 96 tanggal 15 oktober 2006 adan dimumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
N0. 25, Tambahan No.2245 tanggal 3 November 2006. Perusahaan berkedudukan di Jalan Jendral
Sudirman No. 21, Jakarta Pusat sedangkan pabrik berada di Karawang Industri Cikarang. NPWP dan
NPPKP perusahaan :01.550.056.9.022.000. Pembukuan dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia
dan mata uang rupiahdengan metode akrual. Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi bidang
produksi dan penjualan alat-ala elektronik ke pasar domestik.

Pada Juni 2010, Dwi Darmawan bekerja di Perusahaan sebagai manajer pajak. Masuknya dwi bertepatan
dengan dimulainya pemeriksaan pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun 2009 oleh KPP (fiskus).

Pemeriksaan dilakukan kurang lebih 6 bulan. Pada tanggal 15 Desember 2010, KPP mengeluarkan SKPKB
sebagai berikut:

1. SKPKB PPh Badan sebesar 400 juta
2. SKPKB PPh Pasal 23/26 sebesar 80 juta
3. SKPKB PPh Pasal 4(2) sebesar 35 juta

Berikut keterangan yang diberikan oleh fiskus berkaitan dengan penerbitan SKPKB di atas:

 SKPKB PPh Badan, berikut sebagian koreksi yang dilakukan fiskus:
1. Berkaitan dengan biaya gaji, didalamnya termasuk biaya pengobatan yang menurut fiskus

tidak boleh dijadikan biaya oleh perusahaan sekitar 90 juta
2. Berkaitan dengan biaya pemeliharaan fiskus melakukan koreksi sebesar 50 juta karena

menurut fiskus biaya pemeliharaan tersebut non deductible expense
3. Berkaitan dengan biaya beasiswa, fiskus melakukan koreksi sebesar Rp 50 juta karena

menurut fiskus biaya beasiswa untuk selain pegawai perusahaan merupakan non
deductible expense

 SKPKB PPh Pasal 23/26, timbul sebagian karena :
 Perusahaan belum memotong PPh Pasal 23 yang terutang atas pembayaran bunga

pinjaman kepada PT Bank ABC (salah satu bank BUMN) seniali 40 juta
 Perusahaan belum memotong PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran bunga

pinjaman kepada Bank of London (salah satu bank di Inggris) senilai 40 juta
 Perusahaan belum memotong pajak atas pembayaran dividen kepada para pemegang

sahamnya dengan total deviden yang dibayarkan sebesar 150 juta
 SKPKB PPh Pasal 4(2), timbul sebagian karena Perusahaan belum memotong pajak atas

pembayaran deviden kepada para pemegang sahamnya
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Berikut adalah informasi-informasi dari staf Dwi sehubungan dengan akun-akun yang dikoreksi oleh
Fiskus:

 Biaya pengobatan merupakan akun untuk biaya yang naturenya adalah biaya pengobatan
karyawan di klinik yang dimiliki perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa biaya kesehatan
karyawan adalah deductible expense karena berhubungan dengan kondisi karyawan yang
akan mempengaruhi kegiatan operational perusahaan

 Biaya pemeliharaan merupakan akun biaya pemeliharaan gedung , kendaraan, dan mesin-
mesin yag dimiliki. Termasuk didalamnya biaya pemeliharaan gedung yang disewakan kepada
pihak ketiga senilai 50 juta

 Akun biaya beasiswa merupakan biaya beasiswa yang diberikan Perusahaan,baik kepada
pegawai perusahaan maupun kepada mahasiswa dan pelajar di institusi-institusi pendidikan.

 Para pemegang saham perusahaan adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Kepemilikan
XYZ (Perusahaan asing) 45%
Tuan X 30%
PT HIJ 15%
Tuan Y 10%

Berdasarkan informasi di atas :

Berikan pendapat anda (setuju atau tidak setuju) atas koreksi yang dilakukan fiskus terhadap masing-
masing item ang menimbulkan SKPKB si atas! Jelaskan alasan yang melatarbelakangi pendapat anda
tersebut serta jangan lupakan berikan dasar hukumnya.

Jawaban :

1. Berkaitan dengan SKPKB PPh Badan sebesar 400 juta yang dikeluarkan fiskus untuk koreksi :
 Berkaitan dengan biaya gaji, didalamnya termasuk biaya pengobatan yang menurut fiskus tidak

boleh dijadikan biaya oleh perusahaan sekitar 90 juta. Dimana Biaya pengobatan merupakan
akun untuk biaya yang naturenya adalah biaya pengobatan karyawan di klinik yang dimiliki
perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa biaya kesehatan karyawan adalah deductible
expense karena berhubungan dengan kondisi karyawan yang akan mempengaruhi kegiatan
operational perusahaan. Maka dengan asumsi bahwa biaya pengobatan adalah natura, koreksi
fiskus pajak sudah tepat karena pada dasarnya natura adalah non deductible expense, kecuali
natura yang sesuai dengan PMK No.83/PMK.03/2009.
Di peraturan tersebut, biaya pengobatan tidak termasuk dalam kategori natura di pasal 2(c) dan
pasal 5 PMK diatas tentang pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam
pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut
mengharuskan. Biaya pengobatan ini juga tidak memenuhi kondisi sebagaimana dalam pasal 2 (b)
dan pasal 4 PMK diatas, karena letak perusahaan yang berada di Jakarta tidak memenuhi kondisi
sebagai “daerah tertentu” sebagaimana dalam PMK diatas.
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 Berkaitan dengan biaya pemeliharaan fiskus melakukan koreksi sebesar 50 juta karena menurut
fiskus biaya pemeliharaan tersebut non deductible expense. dimana Biaya pemeliharaan
merupakan akun biaya pemeliharaan gedung , kendaraan, dan mesin-mesin yag dimiliki.
Termasuk didalamnya biaya pemeliharaan gedung yang disewakan kepada pihak ketiga senilai 50
juta. Maka dengan asumsi bahwa koreksi 50 juta oleh fiskus hanya terkait dengan biaya
pemeliharaan gedung yang disewakan kepada pihak ketiga senilai 50 juta, maka dengan
beberapa dasar hukum yang akan dijelaskan lebih lanjut, koreksi fiskus sudah tepat.
Berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d UU No 36 th 2008 tantang pajak penghasilan, “penghasilan
dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha
real estate, dan pesewaan tanah dan/atau bangunan” termasuk penghasilan yang dapat
dikenakan pajak bersifat final. Dimana dalam kasus gedung perusahaan disewakan kepada pihak
ketiga sehingga memenuhi kondisi untuk dikenalan PPh Final. Dan semua beban yang terkait
dengan penghasilan yang dikenakan PPh final pada dasarnya adalah non deductible expense.

 Berkaitan dengan biaya beasiswa, fiskus melakukan koreksi sebesar Rp 50 juta karena menurut
fiskus biaya beasiswa untuk selain pegawai perusahaan merupakan non deductible expense,
dimana Akun biaya beasiswa merupakan biaya beasiswa yang diberikan Perusahaan,baik kepada
pegawai perusahaan maupun kepada mahasiswa dan pelajar di institusi-institusi pendidikan.
Maka dengan asumsi biaya beasiswa ini adalah dalam rangka peningkatan SDM, nilai nya sudah
wajar dan berdasarkan dasar hukum yang akan dijelaskan lebih lanjut, maka koreksi fiskus atas
hal ini tidak tepat.
Dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf g UU No 36 th 2008, dijelaskan bahwa “biaya yang
dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas
sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan
kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang
diberikan kepada pelajar, mahasiswa dan pihak lain”.

2. Berkaitan dengan SKPKB PPh Pasal 23/26 sebesar 80 juta tentang koreksi oleh fiksus , kerana:
 Perusahaan belum memotong PPh Pasal 23 yang terutang atas pembayaran bunga pinjaman

kepada PT Bank ABC (salah satu bank BUMN) senilai 40 juta, koreksi fiskus tidak tepat karena
berdasarkan pasal 23 ayat 4 huruf a UU No 36 th 2008, pemotongan pajak untuk bunga tidak
dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.

 Perusahaan belum memotong PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran bunga pinjaman
kepada Bank of London (salah satu bank di Inggris) senilai 40 juta, koreksi fiskus sudah tepat
karena berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf b UU No 36 th 2008, bunga yang dibayarkan kepada
wajib pajak luar negeri selain BUT tetap di Indonesia dipotong pajak 20% bruto oleh pihak yang
membayarkan.

 Perusahaan belum memotong pajak atas pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya
dengan total deviden yang dibayarkan sebesar 150 juta. Dimana :

Pemegang Saham Kepemilikan
XYZ (Perusahaan asing) 45%
Tuan X 30%
PT HIJ 15%
Tuan Y 10%
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Maka dalam hal ini karena pembahasan adalah terkait dengan PPh 23 /26 maka yang akan diperhatikan
adalah deviden ke Perusahaan XYZ dan PT HIJ.

Terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memotong PPh 23 atas deviden ke PT HIJ, koreksi fiskus
sudah tepat karena berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf g serta pasal 23 ayat 1 huruf a (1), deviden yang
kepada wajib pajak dalam negeri dipotong pajak oleh pihak yang membayarkan sebesar 15 % bruto.

Terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memotong PPh 26 atas deviden ke Perusahaan XYZ , koreksi
fiskus sudah tepat karena berdasarkan karena berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf a UU No 36 th 2008,
deviden yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain BUT tetap di Indonesia dipotong pajak 20%
bruto oleh pihak yang membayarkan.

3. Berkaitan dengan SKPKB PPh Pasal 4(2) sebesar 35 juta, karena :
Perusahaan belum memotong pajak atas pembayaran deviden kepada para pemegang sahamnya, dan
dengan kondisi :

Pemegang Saham Kepemilikan
XYZ (Perusahaan asing) 45%
Tuan X 30%
PT HIJ 15%
Tuan Y 10%

maka dalam hal ini karena pembahasan terkait dengan PPh Final, pembayaran deviden yang dimaksud
adalah deviden kepada WPDN OP, yaitu Tuan X dan Tuan Y.
Terkait dengan kondisi dimana perusahaan belum memotong pajak atas pembayaran deviden ini,
koreksi fiskus sudah tepat, karena berdasarkan Pasal 17 ayat 2c penghasilan berupa deviden yang
dibagikan kepada WPDN OP dikenakan pajak paling tinggi 10% dan bersifat final.


