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SOAL 1 

Tuan Lambert merupakan seorang Direktur Keuangan PT. Seo Seo yang juga mempunyai 

tanggung jawab terhadap urusan Perpajakan PT. Seo Seo pada tahun pajak 2017. Pada tahun 

2016, PT Seo Seo melaporkan Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015 

sebesar Rp6 miliar. Tim Pemeriksa Pajak kemudian melakukan pemeriksaan terhadap PT Seo 

Seo. Hasil pemeriksaan menujukkan Kurang Bayar sebesar Rp9 miliar. Pada pembahasan akhir 

hasil pemeriksaan, jumlah yang disetujui dengan Tim Pemeriksa PPh Badan tahun Pajak 2015 

sebesar Rp2 miliar. Ditjen Pajak kemudian menerbitkan SKPKB sebesar Rp9 miliar.  

PT. Seo Seo kemudian mengajukan Keberatan atas SKPKB tersebut dan menerima Keputusan 

Penolakan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan tahun 

pajak 2015 sebesar Rp9 Miliar yang terbit tanggal 30 April 2017 dan diterima oleh PT. Seo 

Seo pada tanggal 5 Mei 2017. 

Mengingat Tuan Lambert adalah seorang Direktur Keuangan yang tidak memiliki izin 

konsultan pajak ataupun izin kuasa hukum, maka Tuan Lambert mempertimbangkan untuk 

merekrut konsultan pajak dalam menyelesaikan keberatan SKPKB PPh Badan PT. Seo Seo 

Tahun Pajak 2015. 

Pertanyaan: 

a. Apa syarat mengajukan Banding atas Keputusan Penolakan SKPKB PPh Badan Tahun 

Pajak 2015 tersebut? Sebutkan dasar hukum sesuai Undang-Undang Perpajakannya. 

b. Kapan jatuh tempo PT.Seo Seo mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak? 

c. Apa syarat mengajukan Banding jika akhirnya Tuan Lambert menyerahkan urusan 

Banding ke Tn. Daud Cadillac selaku Konsultan Pajak yang sekaligus Kuasa Hukum 

di Pengadilan Pajak atas proses Banding PPh Badan tahun pajak 2015 tersebut? 

d. Perlukah PT. Seo Seo melakukan pembayaran ke kas negara dalam proses Banding PPh 

Badan tahun pajak 2015 tersebut? Jelaskan dengan dasar hukumnya  

e. Bagaimana konsekuensi hukumnya apabila Hakim Pengadilan pajak memutuskan 

menolak Banding PT.Seo Seo? Dan bagaimana jika Hakim Pengadilan Pajak 

memberikan keputusan mengabulkan seluruhnya atas Banding Pengadilan Pajak 

PT.Seo Seo?  

f. Hitunglah Imbalan Bunga apabila Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan 

seluruhnya Banding PPh Badan Tahun Pajak 2015 PT.Seo Seo tersebut. Uraikan 

perhitungannya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.  

 

 

 

 

 



 

 

SOAL 2 

PT. Siomay telah mendapatkan putusan Banding Pengadilan Pajak atas sengketa PPN Tahun 

Pajak 2018 dengan mengabulkan sebagian dimana dalam sidang acara pengadilan, PT. Siomay 

tidak dapat melampirkan bukti atas pembayaran PPN masa September 2018 dari pihak lawan 

transaksi yaitu PT. Ketoprak, dimana sebenarnya PT. Ketoprak Indonesia telah melakukan dan 

melaporkan PPN atas transaksi jual beli dengan PT. Siomay. 

 Pertanyaan: 

a) Apakah PT. Siomay dapat mengajukan Peninjauan Kembali? Jika ya, sebutkan syarat 

pengajuan peninjauan kembali beserta dasar hukumnya.  

b) Proses peninjauan kembali yang bagaimanakah yang tepat untuk dilakukan oleh PT. 

Siomay atas putusan banding pengadilan pajak tersebut?  

c) Berapa lamakah putusan Peninjauan Kembali akan diterima oleh PT. Siomay atas 

proses peninjauan kembali tersebut? Serta sebutkan para pihak PT. Siomay yang dapat 

mengajukan Peninjauan Kembali dari pihak PT. Siomay tersebut.   

 

SOAL 3 

PT Cuan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kerajinan rotan. PT Cuan 

melayani penjualan untuk dalam negeri dan ekspor. PT Cuan memiliki NPWP dan sudah 

dikukuhkan menjadi PKP. Perusahaan saat ini mempekerjakan 143 pekerja, terdiri dari 120 

buruh pabrik, 20 karyawan, dan 3 direksi. Pemilik PT Cuan, Bapak Kun, meminta kepada 

Direksi untuk menggunakan cara-cara tertentu agar pembayaran pajak dapat sekecil mungkin. 

Untuk melaksanakan permintaan tersebut, Direksi PT Cuan mengeluarkan beberapa kebijakan 

sebagai berikut:  

a) Perusahaan memutuskan untuk menghentikan pemberian parsel lebaran senilai 

Rp500.000 kepada karyawan. Sebagai gantinya, perusahaan memberikan uang parsel 

lebaran Rp500.000 untuk seluruh karyawan. Hal ini dilakukan karena pemberian parsel 

lebaran adalah pemberian natura yang tidak dapat dibebankan secara pajak (non-

deductible), sedangkan pemberian uang parsel lebaran dapat dibebankan secara pajak.  

b) Dalam beberapa perjalanan dinas, Direksi seringkali didampingi oleh istri. Biaya 

perjalanan istri tidak dapat dibebankan secara pajak (non-deductible). Sebagai 

gantinya, perusahaan memberikan tunjangan transportasi pada bulan-bulan tertentu 

dimana pada bulan tersebut Direksi melaksanakan perjalanan dinas. Tunjangan 

transportasi ini nilainya sama dengan biaya perjalanan istri Direksi. Tunjangan 

transportasi dapat dibebankan secara perpajakan.  

c) Selain penjualan melalui toko, perusahaan juga melakukan penjualan kerajinan rotan 

secara online melalui platform Laku terus dan Untung terus. Untuk penjualan melalui 

platform tersebut, perusahaan tidak melaporkan penjualan sebagai penghasilan dan 

tidak menerbitkan faktur pajak. Perusahaan berpendapat bahwa penjualan secara online 

belum diatur dalam UU Perpajakan di Indonesia sehingga tidak perlu dilaporkan dalam 

SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN.  



 

 

 

Pertanyaan: 

a) Jelaskan perbedaan antara perencanaan pajak (tax planning), penghindaran pajak (tax 

avoidance), dan penggelapan pajak (tax evasion)! Berikan contoh untuk masing-

masing! 

b) Dari ketiga kebijakan di atas, identifikasikan mana yang merupakan bentuk 

penghindaran pajak dan mana yang merupakan bentuk penggelapan pajak? Berikan 

alasannya! 

 

SOAL 4 

Bagian A   

Berikut ini adalah data untuk perhitungan PBB apartemen di Jalan Kesehatan: 

a) Luas tanah sebesar 4000 m2 dengan NJOP Rp2.000.000 per m2  

b) Apartemen memiliki 100 unit tipe 95 dan 150 unit tipe 58. NJOP 4.000.000 per m2  

c) Sarana bersama apartemen terdiri dari:  

1) Gym  200 m2 dengan NJOP Rp2.000.000 per m2  

2) Gedung parkir 3.500 m2 dengan NJOP Rp2.000.000 per m2  

3) 4 buah lift @80 m2 dengan NJOP Rp5.000.000 per m2. Diketahui NJOPTKP 

sebesar Rp80.000.000 dan tarif PBB P2 sebesar 0,1%.  

Pertanyaan:  

Hitunglah PBB terutang untuk 1 unit apartemen tipe 95.  

Bagian B  

Pada Januari 2019, Tuan Miso berencana untuk menambah aset berupa tanah dan bangunan di 

daerah Kota Jember dengan membeli dari Ibu Mentai. Berikut ini adalah aset yang dibeli oleh 

Tuan Miso dari Ibu Mentai:  

1) Tanah seluas 1500m2 dengan harga jual per m2 adalah Rp2.000.000. Tanah tersebut 

termasuk kelas A25 dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp243.000 per m2 . Tanah 

tersebut masih termasuk tanah girik 

2) Bangunan seluas 2000m2 senilai Rp1.000.000.000 yang digunakan untuk ekspansi 

usaha Tuan Miso Catatan: tarif BPHTB 5%, tarif PPhTB 2,5%, NJOPTKP 

Rp8.000.000, NPOPTKP Rp70.000.000  

Pertanyaan: 

Hitunglah:  

1) Berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Tuan Miso?  

2) Apabila penjual ingin menerima nilai bersih (net), berapa pajak atas penjual yang harus 

ditanggung oleh Tuan Miso?  

 



 

 

 

Bagian C 

Setelah Tuan Miso membeli tanah dan bangunan dari Ibu Mentai, Tuan Miso menggunakannya 

untuk membangun sebuah usaha. Tuan Miso membuka sebuah restoran di Kota Jember dan 

berniat untuk memasang sebuah reklame papan sebagai bagian dari marketing restorannya. 

Besarnya papan reklame yang akan dipasang adalah sebesar 5m2. Lokasi papan reklame 

tersebut berada pada jalan Protokol kelas A. Besaran Nilai Kelas Jalan untuk jalan Protokol 

kelas A adalah Rp25.000/m2 /hari/reklame papan. Besarnya pajak reklame adalah 25%.  

Pertanyaan:  

Hitungnya besarnya pajak reklame yang harus dibayar Tuan Miso apabila Tuan Miso 

berencana memasang reklame selama 1 tahun (365 hari). 

 

 

 

 


