
Putusan Nomor : PUT-096878.15/2012/PP/M.IVB Tahun 2018

Jenis Pajak : PPh. Bd

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini
adalah Koreksi Penghasilan Neto dari Penyesuaian Fiskal Positif
Sebesar Rp. 21.745.425.147,00

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding menyampaikan alasan sebagaimana Surat Uraian Banding a quo;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tanpa nomor tanggal 14
September 2016 tentang Resume Tertulis yang pada intinya berisikan hal-hal sebagai
berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008.
a. Pasal 4 : yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk : a. Penggantian atau
imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-undang ini;

b. Pasal 4 ayat (2) : Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a.
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepadaanggota koperasi orang pribadi; penghasilan berupa hadiah undian;
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima
oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan
harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real
estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e. penghasilan tertentu
lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Serfikat Bank Indonesia
a. Pasal 1 ayat (1) : atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan

serta diskonto sertifikat Bank Indonesia di potong pajak penghasilan yang
bersifat final.

b. Pasal 2 huruf a : Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan
tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: dikenakan pajak final sebesar 20%
(dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1997.
a. Pasal 1 ayat (1) : atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi

atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di pungut pajak
penghasilan yang bersifat final.

b. Pasal 1 ayat (2) : besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
a. Pasal 13 huruf a : Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam

menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri
dan bentuk usaha tetap, termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; pengenaan
pajaknya bersifat final; dan/atau dikenakan pajak berdasarkan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Norma Penghitungan Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-198/PJ.42/2006 tanggal 18 Juli 2006
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Bersama (Joint Cost) pasal 4
huruf a, b dan c.

6. Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004
tentang Penegasan Mengenai Biaya yang Dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak angka 4 huruf b.

7. Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-206/PJ.42/2003 tanggal 15 April 2003
tentang Penegasan atas Pembebanan Biaya sehubungan dengan adanya
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan
merupakan objek.

8. Surat Direktorat Peraturan Perpajakan II Nomor S-333/PJ.031/2014 tanggal 11
Maret 2014.

B. Penjelasan Terbanding

Tanggapan Terbanding, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Koreksi dilakukan atas biaya-biaya atau beban usaha yang dihitung dengan cara
proporsional dikarenakan Pemohon Banding memperoleh penghasilan yang sifatnya
tidak final dan final/bukan obyek pajak, sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan
Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;

2. Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang perusahaan efek (penjamin emisi
saham) dan dapat membeli dan menjual saham milik kliennya di pasar modal; dengan
demikian Pemohon Banding memiliki peredaran usaha yang bersifat tidak final dan
final/bukan obyek pajak;

3. Bahwa sesuai dengan catatan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, Pemohon Banding mengakui pendapatan
dari transaksi-transaksi berupa transaksi efek berikut pendapatan komisi, jasa
penjaminan emisi dan penjualan efek, pendapatan manajer investasi dan pendapatan
dividen dan bunga;

4. Bahwa dalam Tahun Pajak 2012, Pemohon Banding menyampaikan SPT Tahunan PPh
Badan, dengan jumlah peredaran usaha sebesar Rp68.823.959.861,00 yang terdiri dari
penghasilan tidak final dan final/bukan obyek pajak;

5. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2000 (selanjutnya disebut “PP-94”)
dijelaskan bahwa pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam
menentukan besarnya Penghasilan kena Pajak diantaranya adalah biaya untuk
mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak
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dan pengenaan pajaknya bersifat final;
6. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 (selanjutnya disebut “PP-41)

dijelaskan bahwa atas penghasilan yang diterima badan dari transaksi penjualan saham
di bursa efek dipungut Pajak penghasilan yang bersifat final dan menghitung DPP PPh-
nya dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan;

7. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-198/PJ.42/2006 tanggal 18 Juli 2006
(selanjutnya disebut “S-198”) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Bersama
(Joint Cost) pasal 4 huruf a, b dan c menjelaskan sebagai berikut :
a. Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan

kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan
sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan lainnya;

b. Joint cost yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung
besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah joint cost setelah dilakukan
penyesuaian/koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya;

c. Pembebanan joint cost sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, dialokasikan
secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto yang
merupakan Objek Pajak terhadap total penghasilan bruto yang merupakan Objek
Pajak maupun yang bukan Objek Pajak.

8. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004
(selanjutnya disebut “S-338”) tentang Penegasan mengenai biaya yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak angka 4
huruf b menjelaskan sebagai berikut :
alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepada masing-
masing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaran
atau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masing-masing penghasilan tersebut, dapat
dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto, jam
kerja atau jam pakai, atau cara perbandingan lainnya yang relevan dan lazim. Beban
dari penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat diperhitungkan;

9. Bahwa terdapat jawaban dari Direktorat Peraturan Perpajakan II berupa Surat nomor
S-333/PJ.031/2014 tanggal 11 Maret 2014 (selanjutnya disebut “S-333”) dalam hal
Tanggapan surat nomor S-2128/WPJ.07/KP.0809/2013 tanggal 19 November 2013 hal
biaya bersama ( joint Cost) Perusahaan Sekuritas, Angka 4 huruf b dan huruf c yang
menjelaskan bahwa

b. Pengertian penghasilan bruto untuk jual beli sekuritas dalam ketentuan perpajakan
adalah nilai penjualan saham sebelum dikurangi biaya-biaya termasuk biaya harga
pokok perolehan saham

c. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal biaya proporsional ditentukan dengan
dasar proporsi penghasilan bruto, maka penghasilan penjualan efek yang
diperhitungkan dalam proporsi penghasilan adalah jumlah realisasi penjualan bruto
efek sebelum dikurangi dengan harga perolehan dari efek yang dijual.

10. Bahwa dalam SPT Tahunan PPh Badan, Pemohon Banding mencantumkan jumlah
peredaran usaha sebesar Rp68.823.959.861,00 dan di dalam peredaran tersebut hanya
mencantumkan keuntungan terhadap penjualan saham sebesar Rp29.239.000,00,
berdasarkan PP-41 jo. S-198 jo.S-338 telah dijelaskan bahwa pencantuman jumlah
peredaran usaha yang diperoleh dari penjualan efek yang nantinya akan dihitung secara
proporsional adalah diambil dari jumlah realisasi penjualan bruto efek sebelum dikurangi
dengan harga perolehan dari efek yang dijual, sehingga Terbanding menghitung jumlah
bruto atas penjualan saham selama Tahun Pajak 2012 adalah sebesar
Rp22.862.583.500,00;

11. Pemohon Banding karena bergerak dalam bidang perantara efek dan penjualan saham
maka penghasilan yang diterimanya meliputi penghasilan bukan final dan final/bukan
obyek pajak, sehingga berdasarkan PP-94, biaya yang berkaitan dengan penghasilan
final/bukan obyek pajak harus dikeluarkan dalam menghitung besarnya penghasilan
kena pajak Pemohon Banding.

12. Dalam pemeriksaan, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding untuk dapat
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memberikan dokumen/penjelasan berkaitan dengan pemisahan penghasilan final dan
non final serta pemisahan biaya yang terkait dengan penghasilan final dan non final
termasuk apabila terdapat biaya joint cost, Pemohon Banding harus dapat melakukan
pemisahan biaya joint cost tersebut.

13. Pemohon Banding menyampaikan laporan pemisahan penghasilan dan biaya berkaitan
dengan penghasilan final dan non final kepada Terbanding dan biaya joint cost yang
dikoreksi fiskal sendiri oleh Pemohon Banding; berdasarkan data tersebut, Terbanding
melakukan perhitungan persentase untuk dapat memisahkan biaya secara proporsional.

14. Berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding dan perhitungan Terbanding
diperoleh perbandingan penghasilan final/bukan obyek pajak dengan penghasilan
penghasilan non final adalah 41,4% dan 58,6%.

15. Terbanding melakukan perhitungan proposional terhadap penghasilan final dan non final
dengan menggunakan jumlah bruto penjualan saham bukan dari keuntungan penjualan,
Terbanding juga telah melakukan koreksi negatif HPP sehingga perhitungan peredaran
usaha secara keseluruhan tetap sama antara Pemohon dan Terbanding. Perhitungan
proporsional penghasilan final dan non final hanya diambil dari jumlah peredaran usaha
saja, terhadap HPP tidak berpengaruh terhadap terhitungan.

16. Dengan telah diperolehnya perbandingan penghasilan final dan penghasilan non final
sebesar 41,4% dan 58,6% maka terhadap biaya dan biaya joint cost yang belum
dilakukan pemisahan, maka sesuai dengan laporan pemisahan penghasilan - biaya dan
perhitungan koreksi fiskal sendiri yang diberikan Pemohon Banding dalam pemeriksaan
serta berdasarkan PP-94 jo. S-198 jo. S-338 dan jo.S-206, maka diperoleh koreksi fiskal
joint cost sehubungan dengan peredaran usaha dan sehubungan dengan penghasilan
lain sebesar Rp21.745.425.147,00;

17. Terhadap penjelasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa pencatatan penjualan
saham dimasukkan sebesar selisih antara harga jual dengan harga beli sesuai dengan
pedoman akuntansi dan PSAK, Terbanding menjelaskan sebagai berikut :
a. Dalam PP-41 dijelaskan bahwa dalam menghitung besarnya PPh atas transaksi

penjualan saham adalah sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.
b. Dalam surat nomor S-198 dan S-338 dijelaskan bahwa perhitungan pembebanan

biaya joint cost secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan
bruto.

c. Dalam surat penegasan Nomor S-333 dijelaskan bahwa dalam hal biaya proporsional
ditentukan dengan dasar proporsi penghasilan bruto, maka penghasilan penjualan
efek yang diperhitungkan dalam proporsi penghasilan adalah jumlah realisasi
penjualan bruto efek sebelum dikurangi dengan harga perolehan dari efek yang dijual.

d. Dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa secara komersial, Pemohon
Banding dapat mencatat penghasilan saham dari selisih harga tetapi secara fiskal
berdasarkan ketentuan diatas harus dicatat secara jumlah bruto.

Kesimpulan dan Usul
1. bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Direktur

Jenderal Pajak telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.

2. bahwa dengan demikianTerbanding mohon kepada Majelis Hakim IVB Pengadilan Pajak
untuk menolak permohonan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi
Terbanding.

bahwa demikian penjelasan tertulis ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan
Majelis hakim IVB Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding menyampaikan alasan sebagaimana Surat Banding dan Surat
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Bantahan a quo;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan alasan sebagaiman penjelasan
tertulis tanggal 24 Agustus 2016 dan Pendapat Akhir tanggal 14 September 2016 kepada
Majelis, yang pada intinya berisikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi di atas dan untuk itu Pemohon
Banding mengajukan banding;

Terbanding telah melakukan koreksi biaya yang tidak diperkenankan terkait dengan
penghasilan yang dikenakan Pajak final, dan yang bukan objek Pajak berdasarkan
proporsional. Namun Pemohon Banding tidak setuju dengan cara perhitungan proporsional
yang dilakukan Terbanding antara lain karena:

 Terbanding telah mengabaikan fakta cara pencatatan dan pengakuan penghasilan
bagi perusahaan sekuritas. Dari cara Terbanding menghitung Biaya yang tidak
diperkenankan, mengandung kesalahan;

 Perusahaan Pemohon Banding bergerak dalam sekuritas yang salah satu tugasnya
adalah bidang penjamin emisi saham. Sesuai konsekuensi pekerjaan Pemohon
Banding, maka bila pada saat go public ada saham yang tidak dapat diserap oleh
pasar, maka Pemohon Banding harus menyerap saham tersebut, dan menjual saham
yang tidak terserap tersebut diwaktu yang akan datang pada saat yang tepat.
Sehingga penghasilan dari penjualan saham untuk keperluan pelanggan tidak
seharusnya dijadikan penghasilan Pemohon Banding;

 Sesuai dengan ketentuan Panduan Akuntansi Perusahaan Efek, yaitu:4.36
Pengakuan Pendapatan. PEE mengakui pendapatan terdiri dari JASA MANAJEMEN
(biasanya hanya untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek), JASA PENJAMINAN EMISI
EFEK, dan JASA PENJUALAN, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian
Penjaminan Emisi Efek. Pendapatan diakui sebesar nilai wajarnya. Jadi jelas bahwa
harga bruto penjualan saham untuk kepentingan pelanggan bukan merupakan hak
ataupun kewajiban Pemohon Banding;

 Namun demikian, Pemohon Banding telah membuat pemisahan biaya joint cost untuk
masing-masing penghasilan yaitu penghasilan yang dikenakan Pajak normal, yang
dikenakan Pajak final dan yang bukan objek Pajak. Hal ini telah sesuai dengan PP
94/2010 sehingga seharusnya diindahkan oleh Terbanding. Dalam hal ini Terbanding
telah menghitung. Joint cost hanya berdasarkan jumlah seluruhnya tanpa
memperhatikan bahwa Pemohon Banding sudah melakukan pemisahan biaya
berdasarkan jenis pengenaan pajaknya.

 PP 94/2010 mengatur bahwa Pemohon Banding diharuskan melakukan pembukuan
terpisah. Proporsional hanya diterapkan untuk biaya yang tidak dapat dipisahkan. Hal
ini telah Pemohon Banding lakukan sepenuhnya;

 Biaya bunga hanya terkait dengan penghasilan yang dikenakan Pajak normal,
sehingga seharusnya dikeluarkan dari dasar perhitungan proporsional.

 Cara perhitungan proporsional yang dilakukan Terbanding telah mengandung
kesalahan dan mengakibatkan ketidak-adilan yaitu penghasilan/margin dari transaksi
saham untuk keperluan pelanggan adalah sebesar Rp358.261.000,00, sedangkan
mengikuti perhitungan Terbanding akan menghasilkan tambahan biaya yang tidak
diperkenankan sebesar Rp13.816.201.161,00 Tentu saja hal ini tidak dapat
dibenarkan, terlebih lagi bahwa penjualan saham ini dikarenakan tugas Pemohon
Banding sebagai penjamin emisi dan Pemohon Banding melakukannya untuk
kepentingan pelanggan;

 Yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai dengan penegasan yang diberikan oleh
Terbanding dalam surat Terbanding No. S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 dan S-
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206/PJ.42/2003 tanggal 15 April 2003. Dalam S-338 yang terkait dengan pialang
saham ditegaskan bahwa :
o Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan

kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan
sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan lainnya;

o Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepada
masing-masing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai
pengeluaran atau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masing-masing
penghasilan tersebut, dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan
perbandingan jumlah penghasilan bruto, jam kerja atau jam pakai, atau cara
perbandingan lainnya yang relevan dan lazim. Beban dari penghasilan yang
dikenakan PPh final tidak dapat diperhitungkan;

o Apabila besarnya suatu pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara suatu penghasilan tidak terpengaruh oleh ada-tidaknya kegiatan
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya, atau dengan
perkataan lain jumlahnya tetap sama, maka dalam hal demikian pengeluaran atau
biaya tersebut bukan merupakan joint cost, sehingga pembebanannya tidak
dialokasikan seperti tersebut pada huruf b melainkan merupakan beban
sepenuhnya dari penghasilan yang terkait saja.

bahwa dalam kasus Pemohon Banding sebenarnya tidak ada tambahan biaya yang
Pemohon Banding keluarkan untuk melakukan transaksi saham ini, Maka sesuai ketentuan
di atas seharusnya seluruh biaya dapat dikurangkan. Namun demikian, Pemohon Banding
telah memisahkan biaya yang terkait dengan penghasilan final dan bukan objek Pajak;

bahwa sejak diberlakukannya PP 94 Tahun 2010, Terbanding telah memeriksa SPT PPh
Badan untuk Tahun 2010 dan 2011 perlakuan pajak Pemohon Banding selalu sama yaitu
pembukuan terpisah/terinci untuk setiap jenis usaha, sehingga mudah dipisah-pisahkan.
Terbanding telah menerima perlakuan ini dan tidak ada koreksi dari Terbanding.
Kenyataannya bahwa hal ini tidak pernah dikoreksi sebelumnya, menunjukkan bahwa
Terbanding telah menyetujui perlakuan pajak yang selama ini Pemohon Banding terapkan;

bahwa maka bila tahun 2012, Terbanding mengubah interpretasi peraturan padahal dasar
peraturan tidak mengalami perubahan apapun, maka akan terjadi ketidak pastian hukum;

bahwa adapun alasan Pemohon Banding selengkapnya atas ketidaksetujuan Pemohon
Banding atas koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Terbanding Telah Salah memahami Ketentuan Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah
No.94 Tahun 2010 (PP 94) Sebagai Beriku:
Kutipan:

Pasal 27
(1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:

memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
dan tidak final;
menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan
objek pajak; atau
mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur
dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(2) Biaya bersama bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang TIDAK
DAPAT DIPISAHKAN dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena
Pajak, PEMBEBANANNYA DIALOKASIKAN SECARA PROPORSIONAL.

Penjelasan Pasal 27
Ayat (1) Pembukuan secara terpisah merupakan proses pencatatan yang dilakukan

secara teratur dengan melakukan pemisahan pencatatan untuk setiap
transaksi, penghasilan dan biaya-biaya antara kegiatan usaha yang dikenai
Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan kegiatan usaha yang dikenai
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Pajak Penghasilan yang bersifat final maupun atas penerimaan penghasilan
bruto yang merupakan objek pajak dan yang bukan merupakan objek pajak,
serta penghasilan dan biaya-biaya dari usaha yang tidak mendapatkan
fasilitas perpajakan dan yang mendapatkan fasilitas perpajakan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Contoh huruf c:
PT A bergerak di bidang industri pengalengan ikan yang berkedudukan di
Jakarta mempunyai aset berupa gudang dan mesin pengolahan di Papua
dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, atas industri
pengalengan ikan dan biota perairan lainnya di daerah Papua dapat
diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
Salah satu bentuk fasilitas Pajak Penghasilan yang dimaksud adalah
penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
Dalam hal ini, pencatatan secara terpisah harus dilakukan untuk biaya
penyusutan atas aset dalam rangka usaha yang mendapatkan fasilitas
perpajakan (di Papua) dan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan (di
Jakarta);

Ayat (2) Biaya bersama adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung
dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara suatu
penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya.
Biaya-biaya bersama yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam
rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah biaya
bersama setelah dilakukan penyesuaian/koreksi fiskal sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam pasal 27 PP 94 tahun 2010 diatur bahwa hanya bila wajib pajak tidak
menyelenggarakan pembukuan secara terpisah, maka joint cost dihitung berdasarkan cara
proporsional;

Dalam kasus Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membuat pembukuan secara
terpisah untuk setiap kegiatan yang dikenakan pajak normal, pajak final dan yang bukan
objek pajak. Data ini telah Pemohon Banding sediakan pada saat pemeriksaan, dan
Terbanding telah menggunakan data yang sama yang Pemohon Banding sediakan ini.

Namun demikian, Terbanding tidak mengindahkan rincian pemisahan yang tersedia
melainkan hanya melihat jumlah totalnya saja.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa perhitungan proporsional berdasarkan penghasilan
bruto seperti yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan tidak dapat dilaksanakan
karena pemisahan biaya telah tersedia.

2. Cara Perhitungan yang Dilakukan Terbanding telah menimbulkan ketidak-adilan.

Bahwa seperti yang Pemohon Banding uraikan, penjualan saham yang Pemohon Banding
lakukan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai bagian dari
tugas Pemohon Banding sebagai penjamin emisi di mana Pemohon Banding diwajibkan
untuk menyerap semua saham yang tidak diserap dibursa;

Perusahaan Pemohon Banding bergerak dalam sekuritas yang salah satu tugasnya adalah
bidang penjamin emisi saham. Sesuai konsekuensi pekerjaan Pemohon Banding, maka bila
pada saat go public ada saham yang tidak dapat diserap oleh pasar, maka Pemohon
Banding harus menyerap saham tersebut, dan menjual saham yang tidak terserap tersebut
diwaktu yang akan datang pada saat yang tepat. Sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2011) dan
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buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek butir 4.33 yaitu :

4.33 Penjatahan dan Pendistribusian Efek – Under Subscribed. Dalam penjaminan emisi
Efek secara full commitment, PEE wajib membeli sisa Efek yang tidak habis dipesan dalam
masa penawaran (under subscribed) pada harga yang sama dengan harga penawaran pada
pasar perdana.

bahwa jadi sesungguhnya mengingat penjualan saham ini adalah bagian dari pekerjaan
Pemohon Banding sebagai penjamin emisi, atau pun sebagai perusahaan Perantara
perdagangan efek, maka penjualan saham-saham tersebut adalah untuk kepentingan
pelanggan (pihak lain). Sehingga tidak seharusnya hasil penjualan saham dianggap sebagai
penghasilan final yang akan mempengaruhi perhitungan biaya yang diperkenankan /tidak
diperkenankan untuk keperluan penghitungan PPh Badan Pemohon Banding. Sehingga, bila
penjualan saham ini diperhitungkan dalam persentase penentuan biaya yang tidak
diperkenankan (NDE), maka akan terjadi ketidakadilan sebagaimana Pemohon Banding
uraikan di bawah ini.

Tambahan penghasilan (margin yang Pemohon Banding peroleh) dari penjualan saham
untuk kepentingan sendiri (Perusahaan) yang hanya berjumlah Rp358.261.000,00 bila cara
perhitungan Terbanding diterapkan maka akan mengakibatkan timbulnya tambahan Biaya
yang tidak diperkenankan (NDE) naik sebesar Rp13.816.201.161,00

Dari kenyataan ini jelas sekali bahwa cara perhitungan yang dilakukan Terbanding tidak
benar;

3. Cara Pencatatan Penghasilan yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai dengan
Ketentuan dalam pape 4.36

Jadi penjualan saham ini adalah bagian dari pekerjaan Pemohon Banding sebagai penjamin
emisi saham, atau pun sebagai perusahaan Perantara perdagangan efek, maka penjualan
saham-saham tersebut adalah untuk kepentingan pelanggan (pihak lain). Sehingga tidak
seharusnya hasil penjualan saham dianggap sebagai penghasilan final yang akan
mempengaruhi perhitungan biaya yang diperkenankan untuk keperluan penghitungan PPh
Badan Pemohon Banding. Sehingga, bila penjualan saham ini diperhitungkan dalam
persentase penentuan biaya yang tidak diperkenankan (NDE), maka akan terjadi ketidak
adilan sebagaimana Pemohon Banding uraikan di atas. Hal ini sejalan dengan butir 4.36
pada buku Panduan Akuntansi Perusahaan Efek, yaitu :

4.36 Pengakuan Pendapatan. PEE mengakui pendapatan pada tanggal penjatahan Efek.
Pendapatan terdiri dari jasa manajemen (biasanya hanya untuk Penjamin Pelaksana Emisi
Efek), JASA PENJAMINAN EMISI EFEK, dan JASA PENJUALAN, sesuai dengan ketentuan
dalam perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Pendapatan diakui sebesar nilai wajarnya.

Jadi jelas bahwa Pemohon Banding hanya harus mengakui jasa penjamin emisi efek dan
jasa penjualan sebagai penghasilan Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan dalam
Perjanjian Peminjaman Emisi Efek. Sesuai ketentuan terkait, Pemohon Banding tidak
mencatat nilai penjualan bruto melainkan hanya marginnya saja.

4. Perbedaan mendasar antara cara perhitungan Pemohon Banding dengan Perhitungan
Terbanding

Keterangan Pemohon Banding Terbanding
Angka Joint cost
tidak ada perbedaan

Pemohon Banding sudah
menyediakan joint cost yang
terpisah-pisah untuk masing-
masing penghasilan baik itu
kena Pajak normal, kena
Pajak final dan bukan objek
Pajak.

Terbanding menggunakan data
joint cost yang sama seperti yang
Pemohon Banding sampaikan,
tapi terbanding tidak
mengindahkan adanya
pemisahannya, melainkan hanya
melihat jumlah keseluruhan.

Penghasilan Sesuai PAPE 4.36, Terbanding menghitung ulang
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penjualan saham
yang telah
dikenakan PPh
Final.

Pengakuan Pendapatan.
PEE mengakui pendapatan
pada tanggal penjatahan
Efek. Pendapatan terdiri dari
JASA MANAJEMEN
(biasanya hanya untuk
Penjamin Pelaksana Emisi
Efek), JASA PENJAMINAN
EMISI EFEK, dan JASA
PENJUALAN, sesuai dengan
ketentuan dalam perjanjian
Penjaminan Emisi Efek.
Pendapatan diakui sebesar
nilai wajarnya.

Sehingga sesuai ketentuan
dalam PAPE 4.36, Pemohon
Banding tidak dapat
mengakui jumlah bruto
penjualan saham pihak lain
(pelanggan) sebagai
penghasilan Pemohon
Banding. Melainkan
Pemohon Banding hanya
mencatat marjin dan atau
jasa Pemohon Banding saja.

dengan meng-gross up jumlah
Pajak penghasilan final yang
dipungut bursa efek sebagai
penghasilan Pemohon Banding.

Terbanding tidak
mempertimbangkan PAPE 4.36
yang merupakan pedoman
akutansi pencatatan bagi
perusahaan effek.

Oleh karena itu, Terbanding telah
menambahkan angka sebesar
Rp 22.862.583.500 yang
merupakan penjualan saham
untuk pelanggan sebagai
penghasilan Pemohon Banding.

Hal ini mengakibatkan adanya
perhitungan proporsional yang
tidak berimbang karena
perubahan margin sejumlah
Rp 358.261.000 telah
mengakibatkan koreksi biaya
yang tidak diperkenankan
sebesar Rp 13.816.201.161.

5. Penjualan saham sebesar Rp. 22.862.583.500 tidak dapat diperhitungkan sebagai
dasar alokasi biaya bersama (joint cost) dengan alasan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan pasal 28 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU KUP”)
disebutkan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system
yang lazim yang dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan kecuali Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menentukan lain;

bahwa Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan dengan berdasarkan
standar keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) dan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dimana keuntungan penjualan
saham dicatat di laporan laba rugi perusahaan sebesar selisih harga jual dengan
harga belinya (capital gain). Tidak ada peraturan perundang-undangan pajak yang
menyatakan bahwa pencatatan laba/rugi penjualan saham dicatat sebesar nilai
transaksi penjualan saham. Dengan demikian, dasar perhitungan proporsional yang
digunakan oleh Terbanding dengan mengubah nilai capital gain menjadi nilai transaksi
penjualan saham bertentangan dengan pasal 28 UU KUP karena menggunakan cara
yang tidak lazim dipakai di Indonesia, dan tidak ada aturan pajak yang mengatur
penghasilan dari penjualan saham adalah sebesar nilai transaksi jualnya.

b. Pemohon Banding merupakan Perusahaan Efek yang mempunyai izin dari Bapepam
sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Penjamin Emisi Efek (PEE). Oleh
karena itu, jika ada perusahaan yang merupakan klien Pemohon Banding yang akan
masuk bursa (IPO), namun saham perusahaan tersebut tidak seluruhnya terserap
oleh pasar, maka Pemohon Banding sebagai Penjamin Emisi Efek yang memperoleh
mandat penuh (full commitment), Pemohon Banding wajib untuk membeli saham
tersebut di pasar perdana sampai Pemohon Banding dapat menjualnya di pasar
sekunder. Sehingga kegiatan pembelian dan penjualan saham tersebut dilakukan
semata-mata dalam rangka melaksanakan kewajiban Pemohon Banding sebagai
Penjamin Emisi Efek dan bukan pembelian dan penjualan saham dalam rangka
mencari keuntungan (capital gain);SE
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bahwa berdasarkan uraian di atas, kegiatan penjualan dan pembelian saham adalah
akibat atau konsekuensi dari kewajiban Pemohon Banding sebagai Penjamin Emisi
Efek. Oleh karena itu tidak ada sumber daya Pemohon Banding yang terkait
penghasilan final dari penjualan saham;

bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding yang memperlakukan penghasilan dari
transaksi penjualan saham yang telah dikenakan PPh final yang sengaja Pemohon
Banding lakukan, dan bukan sekedar konsekuensi kegiatan Pemohon Banding
sebagai penjamin emisi Efek, adalah tidak adil, karena tidak ada kegiatan yang khusus
Pemohon Banding lakukan sehingga tidak ada biaya perlu Pemohon Banding
alokasikan demi mendapat penghasilan final;

c. Dasar alokasi biaya bersama (joint cost) yang digunakan oleh Terbanding adalah
tidak tepat.

Pasal 6 Ayat (1) huruf a beserta penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008 ("UU No.36"), mengatur "Besarnya Penghasilan Kena
Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan".

Dalam penjelasan ayat tersebut antara lain ditegaskan bahwa untuk dapat
dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai
hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Sebagai informasi, pada tahun pajak 2012, menurut data statistikBursa Efek
Indonesia total frekuensi transaksi saham yang dilakukan oleh Pemohon Banding
adalah sebanyak 566.630 kali yang terdiri dari:

 Sejumlah 566.066 transaksi dilakukan atas permintaan nasabah, yaitu
transaksi perantara perdagangan efek dan

 Sejumlah 24 kali transaksi untuk kepentingan Pemohon Banding

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa dasar koreksi yang digunakan oleh
Terbanding dalam melakukan alokasi biaya bersama (joint cost) adalah tidak tepat dan oleh
karenanya, koreksi yang dilakukan juga tidak benar. Pendekatan Terbanding dengan
membandingkan penghasilan bruto tidak relevan dan tidak terkait langsung dengan
aktivitas/ kegiatan, penggunaan sumber daya dan biaya yang berhubungan langsung
dengan kegiatan penjualan saham.

Menurut pendapat Pemohon Banding, apabila Terbanding ingin melakukan alokasi biaya
bersama, pendekatan dengan menggunakan frekuensi transaksi lebih tepat dan relevan.

6. terbanding telah menyetujui perlakuan perpajakan Pemohon Banding untuk tahun-
tahun sebelumnya:

Terbanding telah melakukan koreksi sebesar Rp21.745.425.147,00 dengan alasan biaya
terkait transaksi penjualan saham yang telah dikenakan PPh Final adalah biaya yang tidak
diperkenankan. Terbanding mendasarkan koreksi pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah No
94 tahun 2010 (PP No. 94/2010).

Terbanding telah melakukan pemeriksaan 2011, Terbanding tidak melakukan koreksi atas
perlakuan pajak Pemohon Banding yang melakukan pembukuan terpisah/terinci untuk
setiap jenis usaha, sehingga mudah dipisah-pisahkan. Terbanding telah menerima
perlakuan ini dengan tidak ada koreksi dari terbanding.

Pada tahun 2012, Terbanding melakukan koreksi atas perlakuan pajak Pemohon Banding
yang melakukan pembukuan terpisah/terinci untuk setiap jenis usaha, sehingga mudah
dipisah-pisahkan Terbanding telah menerima perlakuan ini dengan tidak ada koreksi dari
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terbanding. Pada tahun 2012 Terbanding Terbanding mengubah interpretasi peraturan
padahal dasar peraturan tidak mengalami perubahan apapun, sehingga terjadi ketidak
pastian hukum.

Kenyataannya bahwa hal ini tidak pernah dikoreksi sebelumnya, menunjukkan bahwa
Terbanding telah menyetujui perlakuan pajak yang selama ini Pemohon Banding terapkan.

7. BEBAN BUNGA SEBESAR RP 3.569.127.441 TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI BIAYA BERSAMA (JOINT COST).

a. Perusahaan memberikan fasilitas pembiayaan marjin nasabah yang dananya diperoleh
dari pinjaman pihak lain.

i. Perusahaan memiliki izin dari Bapepam LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan-
OJK) untuk menyelenggarakan fasilitas pembiayaan marjin kepada nasabah;

ii. Fasilitas pembiayaan marjin adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk
membeli saham dengan nilai yang lebih besar dari modal yang dimiliki, dimana
selisih kekurangannya ditalangi oleh perusahaan sekuritas dimana atas fasilitas
yang diberikan tersebut perusahaan sekuritas akan mendapatkan imbalan berupa
bunga. Untuk melaksanakan bisnis diatas Perusahaan memanfaatkan pinjaman dari
bank untuk membiayai transaksi marjin dengan mengharapkan selisih beban bunga
pinjaman dengan pendapatan bunga fasilitas marjin;

b. Beban Bunga sebesar Rp3.569.127.441,00 merupakan biaya langsung terkait dengan
penghasilan bunga yang dikenakan PPh dengan tarif normal (tidak final) sehingga
seharusnya dapat dibiayakan.

c. Pendekatan Terbanding yang mendasarkan koreksinya pada SE-46/PJ.4/1995 terbukti
tidak tepat.

8. Penghasilan Dividen sebesar Rp.10.621.125.285,00 merupakan penghasilan yang tidak
termasuk obyek pajak dan Pemohon Banding telah memisahkan biaya bersama
sehubungan dengan pendapatan dividen, dengan demikian Terbanding tidak
seharusnya melakukan koreksi atas biaya bersama dengan menggabungkan
penghasilan ini dengan penghasilan lainnya;

a. Pendapatan Dividen merupakan penghasilan pasif bagi Perusahaan dimana tidak ada
penggunaan sumber daya dan biaya langsung dari Perusahaan.

Perusahaan melakukan penempatan investasi di anak perusahaan PT TAM dengan
kepemilikan saham sebesar 99,90% dimana atas penempatan investasi ini Perusahaan
memperoleh penghasilan dividen. Tidak ada sumber daya atau biaya langsung
perusahaan untuk memperoleh penghasilan dividen karena penghasilan ini bersifat passive
income. Namun demikian, Perusahaan telah menghitung proporsional biaya atas biaya
direksi karena hanya direksi yang melakukan fungsi pengawasan atas penempatan
investasi saham di anak perusahaan.

b. Penghasilan Dividen ini berasal dari anak perusahaan yang memiliki kegiatan operasional
yang terpisah (independent) dan tim manajemen yang berbeda dengan Perusahaan
(Terbanding telah memisahkan biaya bersama terkait dengan penghasilan tidak kena
pajak /dividen)

Sebagai informasi, anak perusahaan Pemohon Banding, PT TAM merupakan perusahaan
yang memiliki ijin dari Bapepam LK untuk menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi.
Dalam hal ini, sebagai Perusahaan yang memiliki izin sebagai Manajer Investasi diwajibkan
oleh peraturan Bapepam LK untuk memiliki sekurang kurangnya 2 direksi dan unit-unit kerja
sendiri yang memiliki fungsi-fungsi sebagai: Investasi, Manajemen Resiko, Kepatuhan,
Pemasaran, Perdagangan (dealing), Penyelesaian transaksi Efek, Penanganan keluhan
investor, Risetdan teknologi informasi, Pengembangan sumber dayamanusia, Akuntansi dan
keuangan.
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bahwa dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Anak Perusahaan telah memiliki tim
manajemen dan unit kerja tersendiri yang terpisah dengan Perusahaan. Sehingga terbukti
bahwa di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, anak perusahaan telah berdiri
secara independen dan tidak ada sumber daya dari perusahaan Pemohon Banding yang
terlibat sesuai dengan ketentuan dalam S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 :

o Apabila besarnya suatu pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara suatu penghasilan tidak terpengaruh oleh ada-tidaknya kegiatan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya, atau dengan perkataan lain
jumlahnya tetap sama, maka dalam hal demikian pengeluaran atau biaya tersebut bukan
merupakan joint cost, sehingga pembebanannya tidak dialokasikan seperti tersebut pada
huruf b melainkan merupakan beban sepenuhnya dari penghasilan yang terkait saja.

Dengan demikian, terbukti bahwa penghasilan dividen bukan bagian dari bisnis utama
perusahaandan tidak ada aktivitasopersional perusahaan untuk mendapatkan penghasilan
tersebut sehingga atas biaya operasional Perusahaan bukan merupakan bagian dari biaya
bersama (Joint cost) untuk untuk memperoleh penghasilan dividen;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf 1 UU No.38 Tahun 2008 dan PP No.94 ditentukan bahwa y a n g menentukan suatu
pengeluaran atau biaya merupakan biaya bersama (joint cost) ditandai dengan adanya
hubungan langsung antara pengeluaran atau biaya dengan kegiatan yang menghasilkan
suatu penghasilan baik yang pengenaan pajaknya tidak final dan penghasilan yang
pengenaan pajaknya final;

Apabila besarnya suatu pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagihdan
memelihara suatu penghasilan tidak terpengaruh olehada-tidaknya kegiatanuntuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya, atau dengan perkataan
lainjumlahnya tetap sama, maka dalam hal demikian pengeluaran atau biaya tersebut bukan
merupakan biaya bersama (joint cost), sehingga pembebanannya tidak dialokasikan seperti
tersebut di atas melainkan merupakan beban sepenuhnya dari penghasilan yang terkait
saja;

Oleh karena penghasilan dividen merupakan penghasilan pasif, maka besarnya
penghasilan dividen ini tidak mempengaruhi besarnya biaya atau pengeluaran yang
dikeluarkan oleh Perusahaan. Dan terbanding telah memisahkan biaya bersama terkait
dengan dividen;

bahwa dengan demikian, dapat dibuktikan koreksi yang dilakukan terbanding adalah tidak
tepat oleh karena itu hendaknya dibatalkan;

Kesimpulan

bahwa Terbanding telah melakukan koreksi biaya yang tidak diperkenankan terkait dengan
penghasilan yang dikenakan Pajak final, dan yang bukan objek Pajak berdasarkan
proporsional. Namun Pemohon Banding tidak setuju dengan cara perhitungan proporsional
yang dilakukan Terbanding antara lain karena:
 Perusahaan Pemohon Banding bergerak dalam sekuritas yang salah satu tugasnya

adalah bidang Penjamin emisi saham. Sesuai konsekuensi pekerjaan Pemohon
Banding, maka bila pada saat go public ada saham yang tidak dapat diserap oleh pasar,
maka Pemohon Banding harus menyerap saham tersebut, dan menjual saham yang
tidak terserap tersebut diwaktu yang akan datang pada saat yang tepat. Sehingga
penghasilan dari penjualan saham untuk keperluan pelanggan tidak seharusnya
dijadikan penghasilan Pemohon Banding;

 Sesuai dengan ketentuan Panduan Akuntansi Perusahaan Efek, yaitu: 4.36 Pengakuan
Pendapatan. PEE mengakui pendapatan terdiri dari JASA MANAJEMEN (biasanya
hanya untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek), JASA PENJAMINAN EMISI EFEK, dan
JASA PENJUALAN, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pendapatan diakui sebesar nilai wajarnya. Jadi jelas bahwa harga bruto penjualan
saham untuk kepentingan pelanggan bukan merupakan hak ataupun kewajiban
Pemohon Banding;
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 Namun demikian, Pemohon Banding elah membuat pemisahan biaya joint cost untuk
masing-masing penghasilan yaitu penghasilan yang dikenakan Pajak normal, yang
dikenakan Pajak final dan yang bukan objek Pajak. Hal ini telah sesuai dengan PP
94/2010 sehingga seharusnya diindahkan oleh Terbanding. Dalam hal ini Terbanding
telah melakukan joint cost hanya berdasarkan jumlah seluruhnya tanpa memperhatikan
bahwa Pemohon Banding sudah melakukan pemisahan biaya berdasarkan jenis
pengenaan pajaknya;

 PP 94/2010 mengatur bahwa Pemohon Banding diharuskan melakukan pembukuan
terpisah. Proporsional hanya diterapkan untuk biaya yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini
telah Pemohon Banding jalankan.

 Biaya bunga hanya terkait dengan penghasilan yang dikenakan Pajak normal, sehingga
seharusnya dikeluarkan dari dasar perhitungan proporsional;

 Terbanding telah memeriksa SPT PPh Badan untuk dan 2011 perlakuan pajak Pemohon
Banding selalu sama yaitu pembukuan terpisah/terinci untuk setiap jenis usaha,
sehingga mudah dipisah-pisahkan. Terbanding telah menerima perlakuan ini dan tidak
ada koreksi dari terbanding. Maka bila tahun 2012, Terbanding mengubah interpretasi
peraturan padahal dasar peraturan tidak mengalami perubahan apapun, maka akan
terjadi ketidak pastian hukum. Kenyataannya bahwa hal ini tidak pernah dikoreksi
sebelumnya, menunjukkan bahwa Terbanding telah menyetujui perlakuan pajak yang
selama ini Pemohon Banding terapkan;

 Cara perhitungan proporsional yang dilakukan Terbanding telah mengakibatkan ketidak-
adilan yaitu penghasilan/margin dari transaksi saham untuk keperluan pelanggan adalah
sebesar Rp358.261.000, sedangkan mengikuti perhitungan Terbanding akan
menghasilkan tambahan biaya yang tidak diperkenankan sebesar Rp 13.816.201.161.
Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi bahwa penjualan saham ini
dikarenakan tugas Pemohon Banding sebagai penjamin emisi Pemohon Banding
melakukannya untuk kepentingan pelanggan;

 Yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai dengan penegasan yang diberikan oleh
Terbanding dalam surat Terbanding No. S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 dan
S-206/PJ.42/2003 tanggal 15 April 2003. Dalam S-338 yang terkait dengan pialang
saham ditegaskan bahwa :

 Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan
kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan
sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan lainnya;

 Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepada
masing-masing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai
pengeluaran atau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masing-masing penghasilan
tersebut, dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah
penghasilan bruto, jam kerja atau jam pakai, atau cara perbandingan lainnya yang
relevan dan lazim. Beban dari penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat
diperhitungkan;

 Apabila besarnya suatu pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara suatu penghasilan tidak terpengaruh oleh ada-tidaknya kegiatan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya, atau dengan
perkataan lain jumlahnya tetap sama, maka dalam hal demikian pengeluaran atau
biaya tersebut bukan merupakan joint cost, sehingga pembebanannya tidak
dialokasikan seperti tersebut pada huruf b melainkan merupakan beban
sepenuhnya dari penghasilan yang terkait saja.

bahwa dalam kasus Pemohon Banding sebenarnya tidak ada tambahan biaya yang
Pemohon Banding keluarkan untuk melakukan transaksi saham ini, Maka sesuai ketentuan
di atas seharusnya seluruh biaya dapat dikurangkan. Namun demikian, Pemohon Banding
telah memisahkan biaya yang terkait dengan penghasilan final dan bukan objek Pajak.

bahwa berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa Pemohon Banding telah melakukan
pencatatan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, koreksi
Terbanding tidak berdasar dan harus dibatalkan;SE
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Menurut Majelis :

bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Positif
Penghasilan Neto dari Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp. 21.745.425.147,00, yang tidak
disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding, jumlah penyesuaian fiskal positif sebesar Rp21.745.425.147,00
merupakan koreksi atas biaya-biaya atau beban usaha yang dihitung dengan cara
proporsional dikarenakan Pemohon Banding memperoleh penghasilan yang sifatnya tidak
final, final dan bukan objek pajak;

bahwa koreksi atas penyesuaian fiskal Positif sebesar Rp21.745.425.147,000 tersebut,
merupakan atas koreksi biaya bersama (joint cost) biaya usaha dan beban dari luar usaha,
dengan rincian sebagai berikut :
1. Biaya bersama (joint cost) biaya usaha Rp19.780.587.430,00
2. Biaya bersama (joint cost) beban lain dari luar usaha Rp 1.964.837.717,00

bahwa berdasarkan data yang ada dan penjelasan para pihak diperoleh data sebgaai
berikut:

1. Koreksi biaya bersama (joint cost) biaya usaha sebesar Rp19.780.587.430,00

bahwa Pemohon Banding melaporkan besarnya penghasilan dari harga pokok penjualan
biaya dari usaha adalah sebagai berikut :

No Uraian Perhitungan secara
komersial (Rp)

1. Penghasilan dari usaha 68.823.959.861
2 Harga Pokok Penjualan 0
3 Biaya Usaha

- Biaya usaha yang bukan biaya gabungan (non joint cost)
- Biaya usaha gabungan (joint cost)
Jumlah biaya usaha

39.179.699.694
79.130.317.785

118.310.017.479

bahwa atas biaya gabungan (joint cost) tersebut, Pemohon Banding telah melakukan
koreksi fiskal sebesar Rp7.949.477.180,00 sehingga biaya gabungan (jont cost) menjadi
sebesar Rp71.180.840.605,00 (79.130.317.785 -7.949.477.180);

bahwa atas penghasilan yang dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp68.823.959.851,00
tersebut, untuk menghitung besarnya biaya usaha yang tidak dapat dibebankan sebagai
biaya, Terbanding melakukan penghitungan ulang penghasilan usaha Pemohon Banding,
sehingga diperoleh penghasilan sebagai berikut:

Uraian Perhitungan
secara komersial

(Rp)

Perhitungan Terbanding Koreksi
Final/bukan

objek
(Rp)

Tidak Final
(Rp)

Jumlah

Penghasilan dari
usaha

68.823.959.861 37.995.974.665
41,43%

53.726.149.020
58,67%

91.722.123.685
100%

22.898.163.824

Harga Pokok
Penjualan

0 22.891.822.500 0 22.891.822.500 22.891.822.500

Penghasilan 68.823.959.861 15.104.152.165 53.726.149.020 68.830.301.185 0

bahwa selanjutnya Terbanding menghitung proporsi biaya gabungan sebagai berikut :

Uraian Perhitungan secara
komersial (Rp)

Perhitungan Terbanding
Final/bukan objek

(Rp)
Tidak Final

(Rp)
Jumlah

Biaya yang bukan biaya gabungan
Biaya gabungan (joint cost) setelah

39.179.699.694 0 39.179.699.694 39.179.699.694SE
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penyesuaian fiskal 71.180.840.605 29.486.729.129
41,43%

41.694.111.476
58,67%

71.180.849.605

Jumlah 110.360.540.299 29.486.729.129 80.873.811.170 110.360.540.299

bahwa dengan demikian menurut Terbanding karena biaya untuk memperoleh penghasilan
yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak, tidak dapat
dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, maka jumlah biaya usaha yang dapat
dibebankan sebagai biaya adalah sebesar Rp39.179.699.694,00 + Rp41.694.111.476,00 =
Rp80.873.811.170,00;

bahwa selanjutnya Terbanding menghitung laba dari usaha Pemohon Banding sebagai
berikut:

No Uraian Perhitungan
secara komersial

(Rp)

Perhitungan Terbanding
Final/bukan objek

(Rp)
Tidak Final

(Rp)
1. Penghasilan dari usaha 68.823.959.861 37.995.974.665 53.726.149.020

2 Harga Pokok Penjualan 0 22.891.822.500 0
3 Laba bruto 68.823.959.861 15.104.152.165 53.726.149.020
4. Biaya Usaha sebelum penyesuaian fiskal 118.310.017.479 29.486.729.129 80.873.811.170

4.1. Biaya non joint cost 39.179.699.694 0 39.179.699.694
4.2. Joint Cost 79.130.317.785 29.486.729.129 41.694.111.476
4.2.1. Penyesuaian Fiskal joint cost (7.949.477.180)
4.2.2. Joint Cost setelah Penyesuaian fiskal 71.180.840.605

5 Laba Usaha (49.486.057.618) (14.382.576.964) (27.147.662.150)

bahwa menurut Terbanding, biaya sehubungan dengan perolehan penghasilan final/bukan
objek pajak (bruto) dari peredaran usaha dihitung sebesar 41,43% x Rp71.180.840.605 =
Rp29.486.729.129,00;

bahwa biaya bersama (joint cost) yang menjadi koreksi penyesuaian fiskal positif adalah
sebagai berikut:
- biaya sehubungan dengan penghasilan final/bukan objek Rp29.486.729.129,00
- koreksi biaya sehubungan penghasilan final/bukan objek

sesuai data Wajib Pajak Rp 9.706.141.699,00
Koreksi Terbanding atas penyesuaian fiskal positif Rp19.780.587.430,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut dengan alasan;
a. bahwa Terbanding dalam melakukan perhitungan proporsional pendapatan final dan

tidak final mengganti pendapatan penghasilan final atas transaksi penjualan saham
dengan nilai penjualan saham sebesar Rp22.898.163.824,00 sehingga prosentase
income finalnya menjadi 41 %;

b. bahwa Terbanding menghitung proporsional biaya bersama menambahkan biaya bunga
sebesar Rp3.569.127.441,00 sebagai dasar koreksi;

c. bahwa Terbanding menghitung proporsinal biaya atas penghasilan dari dividen sebesar
Rp10.621.125.285,00 yang merupakan penghasilan bukan objek pajak, Terbanding
menggunakan komponen biaya sama seperti perhitungan penghasilan final lainnya;

bahwa berdasarkan data yang ada dan penjelasan para pihak, diketahui bahwa sengketa
biaya usaha sehubungan penghasilan final dan bukan objek diperoleh fakta sebagai
berikut:

a. Pendapatan penghasilan final atas transaksi saham sebesar Rp22.898.163.824,00
 bahwa kegiatan utama Pemohon Banding adalah sebagai pedagang perantara efek

dan penjamin emisi saham;
 bahwa sebagai pedagang perantara dan penjamin emisi efek, melaksanakan kegiatan

penjualan saham milik pihak ketiga;
 bahwa atas kegiatan sebagai pedagang perantara dan sebagai penjamin emisi

saham, Pemohon Banding memperoleh penghasilan berupa imbalan jasa dan
komisi/fee;
 bahwa Pemohon Banding juga melakukan pembelian saham sebagai penjamin emisi

saham dan dalam rangka investasi untuk selanjutnya dilakukan penjualan kembali
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oleh Pemohon Banding;
 bahwa sebagai penjamin emisi saham, bertanggung jawab atas terjualnya seluruh

saham dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan terdapat saham yang belum
terjual, maka Pemohon Banding diharuskan mengambil alih sisa saham yang belum
terjual tersebut untuk selanjutnya dijual kembali oleh Pemohon Banding;
 bahwa Pemohon Banding melaporkan penghasilan dari transaksi penjualan saham

tersebut adalah rugi sebesar Rp29.239.000,00;
 bahwa untuk menghitung biaya sehubungan penghasilan yang dikenakan pajak final,

Terbanding menhitung penghasilan bruto Pemohon Banding atas penjualan saham
tersebut adalah sebesar harga penjualan saham yaitu sebesar Rp22.862.563.500,00;
 bahwa jumlah nilai penjualan saham Pemohon Banding yang diperdagangkan

dibursa efek yang dikenakan PPh Final, sesuai lampiran SPT Tahunan Pajak
Penghasilan adalah sebesar Rp22.862.563.500,00;
 bahwa tidak terdapat jumlah nilai penjualan saham yang dilakukan oleh Pemohon

Banding sebagai perantara penjualan saham dan sebagai penjamin emisi saham
yang merupakan kegiatan utama Pemohon Banding;
 bahwa penghasilan Pemohon Banding yang tercatat atas penjualan saham sebagai

perantara penjualan saham dan sebagai penjamin emisi saham, adalah atas imbalan
jasa/komisi/fee;
 bahwa dalam tahun pajak 2012, frekuensi transaksi saham yang dilakukan Pemohon

Banding adalah sebanyak 566.630 kali transaksi, dengan rincian:
1) sejumlah 566.606 kali transaksi dilakukan atas permintaan nasabah, yaitu transaksi

perantara perdagangan efek;
2) sejumlah 24 kali transaksi untuk kepentingan Pemohon Banding;

b. Biaya bunga sebesar Rp3.569.127.441,00

 bahwa menurut Pemohon Banding, biaya bunga yang dihitung sebagai penghasilan
final adalah sebesar Rp3.569.127.441,00;

 bahwa berdasarkan data yang ada, pendapatan bunga yang dihitung oleh
Terbanding sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final adalah sebesar
Rp3.159.587.129,00;

 bahwa jumlah sehingga menurut Terbanding biayanya termasuk dalam biaya
bersama dari biaya usaha, sehingga harus dihitung secara proporsional dengan
jumlah penghasilan dari usaha sebesar Rp68.823.959.861,00;

 bahwa dalam lampiran IV SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pemohonm Banding
Tahun Pajak 2012, jumlah pendapatan bunga yang dikenakan PPh final tercantum
sebesar Rp3.159.587.129,00 dengan tarif 20% adalah bunga deposito/tabungan;

 bahwa dengan demikian jumlah pendapatan bunga yang menjadi sengketa adalah
sebesar Rp3.159.587.129,00;

c. Pendapatan Dividen sebesar Rp10.621.125.285,00

 bahwa Pemohon Banding memperoleh dividen dari anak perusahaan Pemohon
Banding sebesar Rp10.621.125.285,00;
 bahwa kepemilikan saham Pemohon Banding pada anak perusahaan tersebut adalah

sebanyak 99,90%;
 bahwa dividen tersebut merupakan penerimaan pasif Pemohon Banding dari hasil

usaha anak perusahaan;

bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan sengketa ini:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 selanjutnya
disebut dengan Undang-Undang PPh, diatur:

- Pasal 4 ayat (1) huruf f berbunyi:

“1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
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berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang”;

- Pasal 4 ayat (2) berbunyi:

“(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima
oleh perusahaan modal ventura;

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau
bangunan; dan

e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

- Pasal 4 ayat (3) huruf f berbunyi:

“ Yang dikecualikan dari objek pajak adalah;
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor”;

- Pasal 6 ayat (1) huruf a, berbunyi :
“(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang;

3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- dalam memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, berbunyi:
“Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam
(dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak
lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun
merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya

SE
KR

ET
AR

IA
TP

EN
GAD

IL
AN

PA
JA

K



administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya,
sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di
samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan
harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto.

Huruf a
Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang
boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai
biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung
maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek
pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh
dibebankan sebagai biaya. …”;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari
Transaksi penjualan Saham di Bursa Efek:

Pasal 1 ayat (2)
“ Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,1% (satu

per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan."

c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena
Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:

Pasal 6
“ Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba

termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak,
kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-
Undang Pajak Penghasilan “;

Pasal 27 ayat (1)

“ (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:
a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat

final dan tidak final;
b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan

bukan objek pajak; atau
c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur

dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
(2) Biaya bersama bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak

dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak,
pembebanannya dialokasikan secara proporsional”;

bahwa mengenai biaya bersama (joint cost) dalam Surat Terbanding S-338/PJ.31/2004
tanggal 24 Mei 2004 dan S-206/PJ.42/2003 tanggal 15 April 2003, Terbanding menegaskan
bahwa :
o Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus
berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan lainnya;

o Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepada
masing-masing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai
pengeluaran atau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masing-masing penghasilan
tersebut, dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah
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penghasilan bruto, jam kerja atau jam pakai, atau cara perbandingan lainnya yang
relevan dan lazim. Beban dari penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat
diperhitungkan;

o Apabila besarnya suatu pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara suatu penghasilan tidak terpengaruh oleh ada-tidaknya kegiatan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya, atau dengan perkataan
lain jumlahnya tetap sama, maka dalam hal demikian pengeluaran atau biaya tersebut
bukan merupakan joint cost, sehingga pembebanannya tidak dialokasikan seperti
tersebut pada huruf b melainkan merupakan beban sepenuhnya dari penghasilan yang
terkait saja;

bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan di atas serta keyakinan
Majelis, Majelis berpendapat sebagai berikut:

a. Pendapatan penghasilan final atas transaksi saham sebesar Rp22.898.163.824,00

 bahwa penghasilan dari penjualan saham merupakan penghasilan yang dikenakan PPh
final, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;

 bahwa kegiatan penjualan saham untuk keperluan Pemohon Banding yang dikenakan
PPh final juga memerlukan biaya, namun karena biaya tersebut tidak dipisahkan dari
biaya penjualan saham untuk keperluan nasabah, maka biayanya harus dihitung secara
proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2010;

 bahwa perhitungan biaya bersama dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan
perbandingan jumlah penghasilan bruto, jam kerja atau jam pakai, atau cara
perbandingan lainnya yang relevan dan lazim;

 bahwa perhitungan secara proporsional yang dilakukan Terbanding untuk menghitung
biaya terkait penghasilan dari penjualan saham yang dikenakan PPh Final, dengan
mendasarkan pada nilai penjualan saham sebesar Rp 22.862.583.500,00 sebagai
penghasilan bruto hanya diterapkan pada penjualan saham untuk kepentingan
Pemohon Banding, sedangkan atas penjualan saham untuk kepentingan nasabah
Terbanding tidak menghitung dengan cara yang sama, sehingga menurut Majelis
perhitungan tersebut tidak sebanding dan tidak proporsional, seharusnya nilai
penjualan saham untuk keperluan Pemohon Banding dihitung proporsional dengan
nilai seluruh penjualan saham termasuk saham milik nasabah, karena usaha pokok
Pemohon Banding adalah sebagai pedagang perantara efek dan penjamin emisi
saham;

b. Penghasilan dari dividen sebesar Rp10.621.125.285,00

 bahwa dividen yang diterima oleh Pemohon Banding sebesar Rp10.621.125.285,00
tersebut, merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh;

 bahwa dividen tersebut dan merupakan penghasilan pasif bagi Pemohon Banding;
 bahwa menurut Pemohon Banding, atas penghasilan dari dividen sebesar

Rp10.621.125.285,00 telah dibukukan pembebanan biaya secara dipisahkan;
 berdasarkan pemeriksaan majelis atas SPT PPh Badan tahun 2012 dan Kertas

Kerja Penyusunan SPT diketahui bahwa Pemohon Banding atas Penghasilan dari
dividen tersebut telah mengakui koreksi fiskal positif atas beban biaya bersama dari
penghasilan yang bukan objek pajak atas dividen dimaksud dengan perhitungan
sebagai berikut :
15,43% x Rp. 32.215.001.380 = Rp. 4.970.774.713,00

 bahwa penghitungan beban biaya bersama dari penghasilan yang bukan objek
pajak dari dividen menggunakan prosentase 15,43 % dihitung dari
Dividen Rp. 10.621.125.285 = 15,43 %
Penghasilan seluruhnya Rp. 68.823.959.861
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 bahwa beban Rp. 32.215.001.380 merupakan bagian dari joint cost sebesar
Rp. 71.180.840.605

 bahwa Pemohon Banding menjelaskan beban sebesar Rp. 32.215.001.380 dari
joint cost sebesar Rp. 71.180.840.605 yang berkaitan dengan penghasilan dividen
dimaksud adalah berkaitan dengan biaya dewan direksi karena direksi yang
melakukan fungsi pengawasan atas penempatan investasi saham di anak
perusahaan;

 bahwa jumlah Rp. 4.970.774.713 dimaksud merupakan bagian dari koreksi fiskal
positif yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT sebesar Rp. 9.706.141.699
atas beban yang berhubungan dengan pendapatan final dan bukan objek pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis pada huruf a, dan b di atas, maka
Majelis berpendapat jumlah biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh
final dan penghasilan yang bukan objek pajak adalah sebagai berikut:
- bahwa jumlah biaya bersama sesuai laporan Pemohon banding adalah sebesar

Rp79.130.317.785,00 dan setelah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp7.949.477.180,00
maka jumlah biaya bersama (joint cost) adalah sebesar Rp71.180.840.605,00 dan tidak
disengketakan oleh para pihak mengenai nilai dan kategori joint cost dimaksud;

- bahwa dari biaya bersama, proporsi yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya menurut
Majelis dihitung sebagai berikut :

a. Biaya Bersama beban usaha terdiri dari :

Jenis Penghasilan Jumlah
 Berkaitan Dividen dan penghasilan lainnya 32.215.001.380
 Tidak berkaitan dengan dividen 38.965.839.225

Total 71.180.840.605

b. Alokasi biaya bersama beban usaha berkaitan dengan dividen dan penghasilan lainnya
sebesar Rp 32.215.001.380,00

Jenis Penghasilan Jumlah
%

Alokasi Biaya
Bersama

 Dividen 10.621.125.285 15,43% 4.971.518.152
 Final dan Bukan

Objek pajak lainnya
4.476.685.556 6,50% 2.095.439.316

 Non Final dan objek
pajak

53.726.149.020 78,06% 25.148.043.912

Total 68.823.959.861 100,00% 32.215.001.380

c. Alokasi biaya bersama beban usaha atas penghasilan di luar dividen sebesar
Rp. 38.965.839.225,00

Jenis Penghasilan Jumlah
%

Alokasi Biaya
Bersama

 Final dan Bukan
Objek pajak lainnya

4.476.
685.556

7,69% 2.997.067.255

 Non Final dan objek
pajak

53.726.
149.020

92,31% 35.968.771.970

Total 58.202.834.576 100,00% 38.965.839.225

d. Alokasi biaya bersama beban usaha sesuai dengan huruf b dan c di atas terdiri :

Jenis Penghasilan Jumlah
 Final dan Bukan objek
o Dividen 4.971.518.152
o Final dan Bukan Objek pajak lainnya 5.092.506.571 10.064.024.723

 Non Final dan objek pajak 61.116.815.882
Total 71.180.840.605
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bahwa berdasarkan point a .s.d d tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

N
o

Uraian Jumlah

1 Alokasi Biaya Bersama untuk Penghasilan Final/Non Objek menurut
Terbanding

29.486.729.129

2 Alokasi Biaya Bersama untuk Penghasilan Final/Non Objek menurut Pemohon
Banding

9.706.141.699

3 Koreksi Terbanding 19.780.587.430
4 Alokasi Biaya Bersama untuk Penghasilan Final/Non Objek menurut Pemohon

Banding menurut Majelis
10.064.024.723

5 Koreksi yang dipertahankan Majelis 357.883.024
6 Koreksi yang tidak dipertahankan Majelis 19.422.704.406

bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis di atas, Majelis berkesimpulan atas
Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif oleh Terbanding dari biaya bersama biaya usaha sebesar
Rp19.780.587.430,00 maka sebesar Rp19.422.704.406,00 tidak dapat dipertahankan dan
sebesar Rp357.883.024,00 tetap dipertahankan;

2. Koreksi Biaya Bersama Beban Lain-lain dari luar usaha sebesar Rp1.964.837.717,00

bahwa koreksi biaya bersama beban lain-lain dari luar usaha sebesar Rp1.964.837.717,00
adalah karena Terbanding menghitung secara proporsional atas biaya bersama beban lain
sebesar Rp4.743.110.020,00;

bahwa atas biya bersama beban lain-lain sebesar Rp4.743.110.020,00, Terbanding
menghitung biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak final dan bukan
objek pajak sebesar 41,43 %;

bahwa perhitungan proposi biaya bersama untuk penghasilan yang dikenakan pajak final dan
yang bukan objek pajak sebesar 41,43% adalah berdasarkan perhitungan Terbanding pada
sengketa angka 1 yaitu koreksi biaya bersama biaya usaha sehingga alokasi penghasilan
final/bukan objek sebagai berikut :
Rp1.964.837.717,00 = 41,43% x Rp4.743.110.020,00

bahwa menurut Pemohon Banding, Beban Bunga sebesar Rp3.569.127.441,00 yang
merupakan bagian biaya bersama beban lain sebesar Rp4.743.110.020,00 tersebut
merupakan biaya langsung terkait dengan penghasilan bunga yang dikenakan PPh dengan
tarif normal (tidak final) sehingga seharusnya dapat dibiayakan dan bukan merupakan joint
cost;

bahwa menurut Pemohon Banding, Perusahaan memberikan fasilitas pembiayaan marjin
nasabah yang dananya diperoleh dari pinjaman pihak lain. Perusahaan memiliki izin dari
Bapepam LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan-OJK) untuk menyelenggarakan fasilitas
pembiayaan marjin kepada nasabah;

bahwa fasilitas pembiayaan marjin adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk
membeli saham dengan nilai yang lebih besar dari modal yang dimiliki, dimana selisih
kekurangannya ditalangi oleh perusahaan sekuritas dimana atas fasilitas yang diberikan
tersebut perusahaan sekuritas akan mendapatkan imbalan berupa bunga. Untuk
melaksanakan bisnis diatas Perusahaan memanfaatkan pinjaman dari bank untuk membiayai
transaksi marjin dengan mengharapkan selisih beban bunga pinjaman dengan pendapatan
bunga fasilitas marjin;

bahwa berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan PT TS Tbk dan Entitas Anak serta
Laporan Keuangan PT TS Tbk (sekarang Trimegah Sekuritas Indonesia = Pemohon
Banding) tahun 2012 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan diketahui
bahwa Pemohon Banding diketahui per 31 Desember 2012 memiliki saldo pinjaman ke bank
sebesar Rp. 39.766.667.000,00 dan piutang ke nasabah sebesar Rp. 126.841.432.000,00
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dan utang bank sebesar Rp. 39.766.667.000,00;

bahwa berdasarkan catatan 9 Laporan Keuangan 2012 diketahui bahwa piutang nasabah
non kelembagaan adalah piutang atas transaksi dengan nasabah pemilik rekening efek pada
perusahaan. Piutang nasabah kelembagaan adalah piutang atas transaksi dengan nasabah
yang tidak memiliki rekening efek pada perusahaan. Pada umumnya seluruh piutang
diselesaikan dalam waktu singkat biasanya dalam waktu tiga hari dari tanggal perdagangan;

bahwa perusahaan memberikan pembiayaan transaksi marjin dengan jaminan nasabah
minimal sebesar 154% dari besarnya piutang marjin. Jaminan piutang marjin pada umumnya
berupa kas dan saham nasabah;

bahwa berdasarkan catatan 19, Laporan Keuangan 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding
memperoleh fasilitas utang yang terdiri dari:
 Bank Sinarmas berupa fasilitas kredit revolving demand load maksimum Rp.40 miliar,

fasilitas bank garansi untuk penggunaan sebagai trading limit di KPEI atas transaksi di
bursa dan untuk jasa transaksi penasehat investasi;

 BCA berupa fasilitas kredit kredit modal kerja dengan maksimum Rp.30 miliar, fasilitas
omnibus time loan dan bank garangsi untuk jaminan ke KPEI untuk transaksi di BEI dan
atau jaminan emisi maksimum Rp. 50 miliar, fasilitas kredit untuk hedging maksimum
USD 5 juta ;

 Bank Permata berupa fasilitas kredit tanpa jaminan money market line maksimum Rp.50
miliar, tambahan fasilitas kredit foreign exchange line dan fixed income untuk mendukung
fasilitas tresury maksimum USD 25 juta, fasilitas bank garansi untuk trading limit KPEI
dan jasa penasehat investasi maksimum Rp 80 miliar;

 Bank CIMB berupa fasilitas kredit on revolving basis untuk modal kerja dan bank garansi
untuk penjaminan emisi maksimum Rp 40 miliar, fasilitas bank garansi untuk trading limit
KPEI dan jasa penasehat investasi maksimum Rp 50 miliar;

 Bank CIMB berupa fasilitas kredit on revolving basis untuk modal kerja dan bank garansi
untuk penjaminan emisi maksimum Rp 40 miliar, fasilitas bank garansi untuk trading limit
KPEI dan jasa penasehat investasi maksimum Rp 50 miliar;

 Bank Mandiri berupa fasilitas kredit jangka pendek untuk modal kerja maksimum
Rp. 70 miliar, fasilitas bank garansi untuk trading limit KPEI maksimum Rp 20 miliar dan
pelayanan treasury line maksimal USD 5 juta;

bahwa berdasarkan laporan arus kas per 31 Desember 2012 diketahui penerimaan dari
(pembayaran kepada nasabah) sebesar (Rp. 228.209.460.000.000,00);

bahwa berdasarkan laporan arus kas per 31 Desember 2012 diketahui pendapatan bunga
nasabah sebesar Rp. 13.907.148.834,00 yang merupakan bagian dari pendapatan usaha
sebesar Rp. 68.823.959.861,00 yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT
sebagai penghasilan bukan final;

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis
berkesimpulan tidak terdapat bukti yang memadai bahwa realisasi pinjaman yang diterima
oleh Pemohon Banding dari perbankan semata-mata hanya digunakan bahwa fasilitas
pembiayaan marjin nasabah karena fasilitas yang diterima juga digunakan dalam bentuk
modal kerja;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis menyakini bahwa beban biaya bunga
sebesar Rp3.569.127.441,00 merupakan bagian biaya bersama sebesar
Rp4.743.110.020,00 untuk keperluan menghasilkan pendapatan bersifat final/non objek serta
tidak final dan objek PPh (tidak termasuk untuk penghasilan dividen) yang dialokasikan
berdasarkan proporsi penghasilan sebagai berikut :

Jenis Penghasilan Jumlah
%

Alokasi Biaya
Bersama

 Final dan Bukan
Objek pajak selain
Dividen

4.476.
685.556

7,69% 364.817.492

 Non Final dan objek 53.726. 92,31% 4.378.292.528
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pajak 149.020
Total 58.202.834.576 100,00% 4.743.110.020

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

N
o

Uraian Jumlah

1 Alokasi Biaya Bersama untuk Penghasilan Final/Non Objek
menurut Terbanding

1.964.837.717

2 Alokasi Biaya Bersama untuk Penghasilan Final/Non Objek
menurut Pemohon Banding

0

3 Koreksi Terbanding 1.964.837.717
4 Alokasi Biaya Bersama untuk Penghasilan Final/Non Objek

menurut Pemohon Banding menurut Majelis
364.817.492

5 Koreksi yang dipertahankan Majelis 364.817.492
6 Koreksi yang tidak dipertahankan Majelis 1.600.020.225

bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis di atas, Majelis berkesimpulan atas
Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif oleh Terbanding dari biaya bersama beban lain sebesar
Rp1.964.837.717,00 maka sebesar Rp1.600.020.225,00 tidak dapat dipertahankan dan
sebesar Rp364.817.492,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis pada sengketa angka 1 dan 2 diatas, maka atas
Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif oleh Terbanding sebesar Rp21.745.425.147,0, koreksi
yang tidak dapat dipertahankan dan yang tetap dipertahankan adalah sebagai berikut:

No Uraian Koreksi
Terbanding

(Rp)

Koreksi Tidak
Dapat

Dipertahankan
(Rp)

Koreksi Tetap
Dipertahankan

(Rp)

1

2

Koreksi dari biaya
bersama (joint cost)
biaya usaha

Koreksi dari biaya
bersama (joint cost)
beban lainnya

19.780.587.430

1.964.837.717

19.422.704.406

1.600.020.225

357.883.024

364.817.492

Jumlah 21.745.425.147 21.022.724.631 722.700.516

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi pajak;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang :

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

Menimbang :

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan mengabulkan
sebagian banding Pemohon Banding, sehingga PPh Badan Tahun 2012 dihitung kembali
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menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto menurut Terbanding (Rp.26.265.529.603,00)
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan Majelis Rp. 21.022.724.631,00
Penghasilan Neto menurut Majelis (Rp. 47.288.254.234,00)

Mengingat :

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

Memutuskan :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2181/WPJ.07/2015 tanggal 7 Juli 2015, tentang
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012
Nomor: 00058/406/12/054/14 tanggal 24 April 2014, atas nama Pemohon Banding,
sehingga besarnya Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dihitung kembali sebagai berikut :

Uraian Jumlah (Rp)
a. Penghasilan Neto
b. Penghasilan Kena Pajak
c. Pajak Penghasilan terutang
d. Kredit Pajak

(Rp. 47.288.254.234,00)
0
0

340.902.467,00
e. Jumlah PPh yang lebih dibayar 340.902.467,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 berdasarkan
musyawarah Majelis IVB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Naseri, S.E, M.Si ------------------------------- sebagai Hakim Ketua,
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M ---------------- sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP, M.M ---------------- sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Arief Kurniadi,Ak, ------ sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis
tanggal 17 Mei 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak
dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;
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