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Latar Belakang


Sengketa Transfer Pricing terjadi dikarenakan adanya koreksi yang disebabkan
terdapat perbedaan penerapan arm’s length principle antara WP dan fiskus. Pokokpokok sengketa, antara lain:
a)

Substansi transaksi;

b)

Pencarian pembanding; dan

c)

Penentuan kewajaran harga/laba.



Koreksi Transfer Pricing menimbulkan isu pemajakan berganda bagi perusahaan
multinasional



Isu dalam Domestic Remedies (Keberatan – Banding – PK): Waktu penyelesaian
sengketa, sanksi denda, dan ketidakpastian



Alternatif penyelesaian?

Mutual Agreement Procedure


MAP merupakan suatu prosedur administratif berdasarkan suatu perundingan yang
dilakukan hanya antara otoritas pajak suatu negara dengan otoritas pajak negara
mitra P3B, untuk menyelesaikan sengketa yang sudah/sedang terjadi terkait
permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B, termasuk sengketa transfer pricing.
(Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.03/2019)



Terkait sengketa transfer pricing, permintaan pelaksanaan MAP dapat dilakukan
sehubungan dengan beberapa hal, antara lain:
a)

Koreksi transfer pricing yang yang dikenakan otoritas pajak mitra P3B;

b)

Pengusulan penyesuaian besarnya Penghasilan Kena Pajak wajib pajak dalam negeri Negara
Mitra P3B (corresponding adjustment);

c)

Sebagai tindak lanjut permohonan APA yang diajukan oleh wajib pajak dalam negeri

Mutual Agreement Procedure (cont’d)




MAP tidak mencabut hak WP terhadap penyelesaian sengketa domestik. Permintaan
pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh WP secara bersamaan dengan permohonan
keberatan atau banding.
1.

Dalam hal proses perundingan MAP dapat menghasilkan kesepakatan sebelum Surat Keputusan
Keberatan diterbitkan, DJP akan menerbitkan surat tersebut sesuai dengan isi kesepakatan
MAP;

2.

Dalam hal proses perundingan MAP dapat menghasilkan kesepakatan setelah Surat Keputusan
Keberatan diterbitkan dan WP tidak mengajukan permohonan banding, DJP akan secara jabatan
melakukan pembetulan surat tersebut sesuai dengan isi kesepakatan MAP;

3.

Dalam hal proses perundingan MAP dapat menghasilkan kesepakatan sebelum proses pengadilan
banding selesai, maka isi kesepakatan akan dijadikan pertimbangan di pengadilan (dalam hal
ini, hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti kesepakatan tsb);

4.

Dalam hal proses perundingan MAP belum menghasilkan kesepakatan sampai dengan proses
pengadilan banding selesai, maka perundingan MAP dihentikan.

MAP tidak mewajibkan otoritas pajak yang berunding untuk dapat mencapai
kesepakatan. UNCERTAINTY?

Advance Pricing Agreement


APA adalah suatu kesepakatan di awal sebelum terjadinya sengketa, antara
perusahaan multinasional/WP dengan satu atau lebih otoritas pajak untuk
memitigasi risiko terjadinya sengketa transfer pricing di kemudian hari. (Dasar
hukum: Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020)



Terdapat 2 jenis APA, yaitu:





Unilateral APA



Bilateral/multilateral APA

Selain mengatur tata cara permohonan, perundingan, pembatalan, dan pembaruan
APA, PMK 22 juga mengatur secara rinci penerapan arm’s length principle, yang
penjelasannya merupakan salah satu kelengkapan dokumen wajib dalam
permohonan APA.

Advance Pricing Agreement (cont’d)


PMK 22/2020 merupakan peraturan yang mencabut peraturan sebelumnya mengenai
APA, yaitu PMK 7/2015. Beberapa hal yang menjadi perbaikan dalam PMK 22, antara
lain:
1.

Kemudahan akses dan pelayanan;

2.

Perbaikan proses; dan

3.

Kepastian hukum.

Saran


Untuk dapat memaksimalkan strategi penyelesaian sengketa baik melalui MAP dan
APA:
1.

Meningkatkan pemahaman mengenai prosedur formal, maupun praktek MAP dan APA baik
di dalam negeri maupun internasional;

2.

Terus meningkatkan kesiapan infrastruktur serta sosialisasi yang memadai dari otoritas
pajak;

3.

Transparansi dan keterbukaan informasi keuangan WP; dan

4.

Itikad baik dari WP maupun fiskus;
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