Putusan Nomor

: PUT-116331.19/2017/PP/M.XVIIB Tahun 2018

Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak

: 2017

Pokok Sengketa

: bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam

Pos

Jenis Barang

Jumlah

1

Knit Fabric 96% Polyester,
4% Spandex
Knit Fabric 96% Polyester,
4% Spandex
TOTAL

20,777.10

Pemberitahuan PIB
(CIF USD)
Harga Sat
Total
1.395
28,984.09

39,243.00
60,020.10

1.395

54,744.05

83,728.14

Penetapan Nila Pabean
(CIF)
Harga Sat
Total
2.85
59,214.74
2.85

111,824.55
171,057.29
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sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean, atas importasi Jenis
Barang: Knit Fabric (96% Polyester, 4% Spandex) Baik Baru … dst (2 jenis
barang sesuai lembar lanjutan PIB, Jumlah Barang: 2.036 RO; NW:
60.020,1 Kg, Negara Asal: Cina, Pemasok: Shenzen Weidexin Trade Co.,
Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor 252288 tanggal 5 Juni 2017, yang
ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017, dengan perincian sebagai
berikut:

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp150.151.000,00 yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding;

DI

Menurut Terbanding :

NG
A

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:
bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah penetapan tambah bayar
berdasarkan Nilai Pabean;

PE

bahwa berdasarkan penelitian pada aplikasi CEISA Impor terhadap barang impor PT. CM yang
diberitahukan pada PIB nomor 252288 tanggal 05 Juni 2017 berdasarkan sistem aplikasi
CEISA Impor ditetapkan penjaluran Merah-Kuning (MK) dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik;
bahwa berdasarkan data/dokumen pendukung yang dilampirkan, kedapatan hal-hal sebagai
berikut:
bahwa nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur:
bahwa perusahaan tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan bukti
yang obyektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai dengan
pencatatan dalam pembukuan perusahaan, seperti:
1. Perusahaan tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) terkait
proses penawaran harga sehingga proses terbentuknya harga yang disepakati antara
supplier dan pemohon tidak dapat diketahui;
2. Dalam invoice tertulis freight sebesar USD1,200.00 sementara dalam sales contract
tertulis sebesar USD800.00 sehingga terdapat inkonsistensi harga terkait freight yang
ada di invoice dengan sales contract;
3. Dalam sales contract tertulis pembayaran dilakukan dengan transfer tetapi pemohon

tidak melampirkan bukti pembayaran tersebut beserta rekening korannya sehingga
harga yang tercantum dalam invoice diragukan kebenarannya;
4. Pembukuan perusahaan (buku bank, buku kas, buku pembelian, buku utang/piutang,
buku persediaan, dip tidak diserahkan, maka tidak dapat dilakukan crosscheck kepada
bukti-bukti transaksi sehingga tidak dapat diyakini kebenaran nilai transaksinya;
5. Perusahaan tidak melampirkan Faktur Pajak Penjualan, SPT Masa PPN dan Buku
Besar Penjualan yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adaiah milik PT. CM.
6. Data-data yang dilampirkan belum cukup untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret
2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, disebutkan pada:
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Pasal 22

(1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan
Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
(2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

DI
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a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu
transaksi jual-beli;
b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak
termasuk dalam nilai transaksi;
d. meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan untuk
pemeriksaan fisik; dan
e. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan
pabean impor;
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Pasal 23

(1) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
menunjukkan bahwa:

PE

a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli;
b. persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai
transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan bukti nyata atau data yang
objektif dan terukur; atau
d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang
diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan.
Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik
sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki
penggunaannya;
Pasal 27
(1) Dalam hal tidak ditemukan data pembanding barang identik dalam Database Nilai Pabean
I, maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran dengan data
pembanding barang identik dalam Database Nilai Pabean II
(2) Nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dikategorikan:
a. Wajar, dst

b. Tidak wajar, apabila berdasarkan hasil penelitian kewajaran menunjukkan bahwa nilai
pabean yang diberitahukan lebih rendah dari harga barang identik pada Database
Nilai Pabean II
(3) Dalam hal hasil uji kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat :
b. Nilai pabean tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding, maka Pejabat Bea
dan Cukai:
(2) Menerbitkan INP untuk importir kategori risiko sedang, importir kategori risiko tinggi
atau importir kategori risiko sangat tinggi;
Pasal 28
(2) Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaiman dimaksud pada ayat (1),
Importir harus:
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a. Menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
diterbitkan INP; dan
b. Menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diperlukan
dalam rangka penentuan nilai pabean;
(5) Dalam hal Importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea
dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai
dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
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Pasal 33

Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan
yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean;

DI

bahwa selanjutnya Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 252288 tanggal 05 Juni
2017 ditetapkan oleh Terbanding berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) Nilai Transaksi
Barang Identik sehingga total nilai pabean pada ditetapkan menjadi CIF USD171,057.29;
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bahwa Terbanding di dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor SR89/KPU.01/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Surat Uraian Banding atas Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Permasalahan

PE

bahwa Terbanding menerbitkan KEP-5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan
alasan bahwa nilai importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima
sebagai nilai transaksi dikarenakan data yang ada tidak dapat diyakini dan tidak memadai untuk
dilakukan pemeriksaan nilai transaksi;
bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon
Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan
Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci
sebagaimana tersebut di bawah ini;
Kronologis, Fakta, dan Data Hukum Terkait Sengketa
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:
a.

Jenis barang

b.

Jumlah barang
Negara Asal
Nilai Pabean (CIF)
Supplier

c.
d.
e.

: Knit Fabric (96% POLYESTER, 4% SPANDEX) Baik Baru..dst (2 jenis
barang sesuai lembar lanjutan PIB)
: 2.036 RO
: China
: USD83,728.14
: Shenzhen Weidexin Trade Co., Ltd

bahwa berdasarkan data pada aplikasi CEISA, Penetapan Terbanding adalah sebagai berikut:
Pos

Jenis Barang

JML
BARANG
(KGM)

1

Knit Fabric 96% POLYESTER
4%SPANDEX
Knit Fabric 96% POLYESTER
4%SPANDEX
TOTAL

20,777.10

2

Pemberitahuan PIB
(CIF USD)
Harga
Total
Satuan
1.395
28,984.09

39,243.00

1.395

60,020.10

54,744.05

Penetapan Nilai Pabean
(CIF USD)
Harga
Total
Satuan
2.85
59,214.74
2.85

83,728.14

111,842.55
171,057.29
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bahwa Terbanding berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan
Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP),
yang mewajibkan PEMOHON untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI dan denda
sebesar Rp150.151.000,00 (seratus lima puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
bahwa atas penetapan SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan
Surat Permohonan Keberatan Nomor 037/CGMB/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
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bahwa selanjutnya berdasarkan penelitian disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk
dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor
252288 tanggal 05 Juni 2017 tidak dapat diterima sebagai Nilai transaksi sehingga tidak dapat
ditetapkan sebagai nilai pabean (Nilai Transaksi gugur), nilai pabean selanjutnya ditetapkan
berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik s.d. Metode Pengulangan (fallback) sesuai hierarki
penggunaan;

DI

bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 252288 tanggal 05 Juni 2017
ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Metode Pengulangan Nilai Transaksi
Barang Identik;
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bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah
meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan
keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam
KEP-5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017, yang intinya menetapkan untuk PIB nomor
252288 tanggal 05 Juni 2017 ditetapkan sebesar CIF USD2.85/KGM, sehingga total nilai
pabeannya ditetapkan sebesar CIF USD171,057.29;
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sengketa
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1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi
Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif
dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011;
4. PeraturanMenteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk
Penghitungan Bea Masuk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor
untuk Dipakai;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
7. PeraturanMenteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan Di Bidang
Kepabeanan Dan Cukai;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 tentang Perubahan Atas
PER-25/BC/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat
Teguran, dan Surat Paksa;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2017;
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10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Data Base
Nilai Pabean;
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan;
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12. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-33/BC/2010 tentang Pelimpahan
Wewenang Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan
Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan
Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor
KEP-66/BC/2011.
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Analisis

DI

13. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-441/BC/2017 tentang Pelimpahan
Wewenang Kepada Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Untuk Menangani Sengketa di
Pengadilan Pajak

bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap
dokumen pendukung yang dilampirkan, dasar penetapan SPTNP, dan berkas pendukung
lainnya;
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bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah penetapan tambah bayar
berdasarkan Nilai Pabean;
bahwa berdasarkan penelitian pada aplikasi CEISA Impor terhadap barang impor PT. CM yang
diberitahukan pada PIB nomor 252288 tanggal 05 Juni 2017 berdasarkan sistem aplikasi
CEISA Impor ditetapkan penjaluran Merah-Kuning (MK) dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik;
bahwa alasan dan Metode penetapan nilai pabean oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
a. Alasan : Bukti Transfer Tidak Terlampir
b. Metode : VI.2
Penelitian terhadap Nilai Pabean
1. Penetapan Nilai Pabean (PMK Nomor 160/PMK.04/2010)
bahwa Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data
pembanding untuk baranq identik yang memenuhi persyaratan;

bahwa Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data
pembanding untuk baranq Identik yang memenuhi persyaratan;
bahwa Metode Deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari
barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang Identik yang laku terjual dalam
jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah pabean;
bahwa Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang
diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang bersangkutan;
bahwa karena metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode komputasi tidak
dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean, maka digunakan metode pengulangan
(fallback);

Ketentuan Metode Pengulangan (Fallback):
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bahwa berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010
tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

Butir 4c : Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan
secara fleksibel
Fleksibilitas diterapkan atas:
1)

Jangka waktu

2)

LA
N

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang Identik yang digunakan sebagai
data harga satuan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal
pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
Jumlah penjualan terbesar (the greatest aggregate quantity)

Data harga
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3)

DI

Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (the greatest
aggregate quantity) ditetapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu
satuan barang;

2. Hasil penelitian terhadap data pendukung (fotokopi) nilai transaksi yang dilampirkan pada
saat pengajuan keberatan sebagai berikut:

2.

Dokumen
PIB

Nomor
252288

Keterangan
FOB : 82,528.14
FREIGHT : 1,200.00
ASURANS1 : CIF : 83,728.14
MT-170406A-2
19 Mei 2017
USD83,728.14 - By: Shenzhen Weidexin
Trade Co., Ltd
R.523/CGMB/I1/2017 23 Februari 2017 USD83,728.14 - Seller: Shenzhen
Weidexin Trade Co., Ltd
- Incoterm: CNF
MT-170406A-2
24 Maret 2017
USD83,328.14 - Seller: Shenzhen
Weidexin Trade Co., Ltd
- Incoterm: CNF
- Terms of Payment:
- T/T Payment
- Delivery: 08 Mei 2017
741700043859
25 Mei 2017
- Freight Prepaid
Tidak Terlampir

PE

No
1.

3.

Invoice/Packing
List
Purchase Order

4.

Sales Contract

5.
6.

B/L
Polis Asuransi

Tanggal
05 Juni 2017

Nilai
USD83,728.14

7.
8.
9.
10.

Bukti Pembayaran
Rekening Koran
Pencatatan dan
Pembukuan
Perusahaan
Faktur penjualan ,
faktur pajak dan
SPT masa PPN

-

-

-

Tidak Terlampir
Tidak terlampir
Tidak Terlampir

-

-

-

Tidak Terlampir

3. bahwa berdasarkan data/dokumen pendukung yang dilampirkan, kedapatan hal-hal sebagai
berikut:
bahwa nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur:
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a. Berdasarkan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat
menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan
keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya
pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak
mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang
diajukan telah cukup menurut Pemohon;
b. bahwa perusahaan tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan
bukti yang obyektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai
dengan pencatatan dalam pembukuan perusahaan, seperti:
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1. Perusahaan tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) terkait
proses penawaran harga sehingga proses terbentuknya harga yang disepakati antara
supplier dan pemohon tidak dapat diketahui;

DI

2. Dalam invoice tertulis freight sebesar USD1,200.00 sementara dalam sales contract
tertulis sebesar USD800.00 sehingga terdapat inkonsistensi harga terkait freight yang
ada di invoice dengan sales contract;
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3. Dalam sales contract tertulis pembayaran dilakukan dengan transfer tetapi pemohon
tidak melampirkan bukti pembayaran tersebut beserta rekening korannya sehingga
harga yang tercantum dalam invoice diragukan kebenarannya;
4. Pembukuan perusahaan (buku bank, buku kas, buku pembelian, buku utang/piutang,
buku persediaan, dip tidak diserahkan, maka tidak dapat dilakukan crosscheck kepada
bukti-bukti transaksi sehingga tidak dapat diyakini kebenaran nilai transaksinya;
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5. Perusahaan tidak melampirkan Faktur Pajak Penjualan, SPT Masa PPN dan Buku
Besar Penjualan yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adaiah milik PT. CM.
6. Data-data yang dilampirkan belum cukup untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi.
4. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret
2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, disebutkan pada:
Pasal 22
(1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea
dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
(2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu
transaksi jual-beli;
b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;

c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak
termasuk dalam nilai transaksi;
d. meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan untuk
pemeriksaan fisik; dan
e. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada
pemberitahuan pabean impor;
Pasal 23
(1) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
menunjukkan bahwa:
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a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan obyek suatu transaksi jualbeli;
b. persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai
transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan bukti nyata atau data yang
objektif dan terukur; atau
d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang
diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan.
Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik
sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki
penggunaannya;

LA
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Pasal 27

(1) Dalam hal tidak ditemukan data pembanding barang identik dalam Database Nilai
Pabean I, maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran dengan data
pembanding barang identik dalam Database Nilai Pabean II

DI

(2) Nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dikategorikan:

NG
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a. Wajar, dst
b. Tidak wajar, apabila berdasarkan hasil penelitian kewajaran menunjukkan bahwa
nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari harga barang identik pada
Database Nilai Pabean II
(3) Dalam hal hasil uji kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat :

Pasal 28

PE

b. Nilai pabean tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding, maka Pejabat Bea
dan Cukai:
(2) Menerbitkan INP untuk importir kategori risiko sedang, importir kategori risiko
tinggi atau importir kategori risiko sangat tinggi;

(2) Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaiman dimaksud pada ayat (1),
Importir harus:
a. Menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
diterbitkan INP; dan
b. Menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diperlukan
dalam rangka penentuan nilai pabean;
(5) Dalam hal Importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea
dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai
dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki
penggunaannya;

Pasal 33
Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang
diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean;
bahwa selanjutnya Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 252288 tanggal 05 Juni
2017 ditetapkan oleh Terbanding berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) Nilai Transaksi
Barang Identik sehingga total nilai pabean pada ditetapkan menjadi CIF USD171,057.29;
Penelitian Sanksi Administrasi
bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi
administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan disebutkan bahwa:
Pasal 8
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Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung
berdasarkan persentase dari bea masuk, dalam hal tarif atau tarif akhir bea masuk atas
barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut besarnya 0% (nol person), dikenai
sanksi adminstrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka penetapan nilai pabean yang diberitahukan dalam
PIB Nomor 252288 tanggal 05 Juni 2017 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Simpulan
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bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan Nilai Pabean pada PIB nomor
252288 tanggal 05 Juni 2017;

DI

bahwa Nilai Pabean untuk PIB nomor 252288 tanggal 05 Juni 2017 ditetapkan sebesar CIF
USD2.85/KGM, sehingga total nilai pabeannya ditetapkan sebesar CIF USD171,057.29;

Permohonan

NG
A

bahwa dalam menetapkan nilai pabean atas PIB nomor 252288 tanggal 05 Juni 2017,
Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nilai pabean;

PE

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil
Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga
harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, dan selanjutya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang
mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
-

Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
Menguatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus
2017.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya
sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan
Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
bahwa Terbanding di dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor S65/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Tanggapan atas bukti transaksi yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim XVII-B pada Pengadilan Pajak dalam
sidang sengketa nilai pabean dengan Pemohon Banding PT. CM, setelah memperhatikan

dengan seksama bantahan dan bukti-bukti yang diserahkan, maka perkenankanlah Terbanding
untuk menyampaikan tanggapan dan kesimpulan atas bukti transaksi yang disampaikan oleh
Pemohon Banding pada persidangan, sebagai berikut:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh
Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Terbanding nomor KEP5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku;
bahwa sesuai pasal 28 ayat 5 Permenkeu 160/PMK.04/2010 dalam hal berdasarkan bukti/data
yang obyektif dan terukur nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya,
maka Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan metode II s.d VI sesuai hierarki
penggunaannya;
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bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terbanding menetapkan nilai pabean menggunakan
metode nilai transaksi barang serupa yang diterapka secara fleksibel;
bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada
tanggal 26 Maret 2019, kiranya perlu Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:
a.

bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006,
Importir diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan kepada
Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Terbanding, ketentuan tersebut
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
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Penjelasan:

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai
manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan
untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai.

DI

Waktu enam puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap
cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan
keberatan kepada Direktur Jenderal.

NG
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b. bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan, sehingga Terbanding menganggap
bahwa Pemohon telah merasa ada cukup bukti untuk mengajukan keberatan pada saat
Pemohon mengajukan keberatan;

PE

c. bahwa sejak permohonan keberatan diterima secara lengkap dan benar oleh Terbanding,
Pemohon masih diberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk mengajukan data tambahan,
apabila Pemohon merasa masih terdapat data yang perlu untuk ditambahkan untuk
memperkuat permohonannya;
d. bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding, Pemohon tidak
mengajukan data tambahan apa pun;
e. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa seharusnya
Pengadilan Pajak hanya melakukan pemeriksaan atas berkas yang diserahkan oleh
Pemohon pada saat pengajuan keberatan dan harus mengabaikan berkas-berkas baru
yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan banding manakala secara nyata
dapat diidentifikasi bahwa berkas baru tersebut telah ada pada jangka waktu pengajuan
keberatan dan pengajuan data tambahan keberatan;
bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap
bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, ditemukan adanya ketidaklaziman
dan/atau ketidakwajaran dalam proses transaksi jual beli dan dokumen-dokumen yang terkait,
Terbanding sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:
a. bahwa importir tidak melampirkan korespondensi yang merupakan komunikasi awal dari
suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara

importir dan eksportir;
b. Berdasarkan rekening koran yang dilampirkan, transaksi yang diklaim sebagai pembayaran
pada tanggal 18 Juli 2017 tersebut tercatat sebagai Tarikan Tunai;
c. Terdapat inkonsistensi freight pada PIB yang disengketakan. Pada sales contract tertulis
freight sebesar USD800,00, sedangkan dalam PIB, Invoice tertulis freight sebesar
USD1,200.00;
d. Pemohon tidak melampirkan pembukuan laba-rugi selisih kurs sesuai Ketentuan umum
akuntansi selisih kurs diatur dalam PSAK No. 10 paragraf 28, dimana diketahui terdapat
perbedaan kurs saat submit PIB dengan saat membayar;
e. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disampaikan pada huruf a s.d. d di atas, maka
pembukuan yang dilampirkan diragukan;
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bahwa berdasarkan penelitian di atas disimpulkan bahwa bukti-bukti atas importasi yang
dilakukan tidak dapat diterima sebagai unsur pembentuk nilai pabean dari barang yang diimpor
sehingga Terbanding selaku Terbanding tidak dapat meyakini atas nilai transaksi yang
diberitahukan oleh Pemohon Banding;
Kesimpulan

DI

Menurut Pemohon Banding :

LA
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bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa nilai pabean yang
diberitahukan pada PIB tidak dapat Terbanding terima dan penetapan Terbanding yang
dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5241/KPU.01/2017
tanggal 10 Agustus 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak
permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai tersebut, namun apabila majelis hakim berpendapat lain Terbanding
mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya;

NG
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bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 057/CGMB/IX/2017 tanggal 8
September 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:
bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan pemberitahuan dalam PIB Nomor 252288
tanggal 5 Juni 2017 yang dilaksanakan sesuai dengan azas self assesment, dan harga yang
tercantum dalam invoice adalah benar garga yang Pemohon Banding terima dari supplier
dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD83,728.14;

PE

bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor
108/KH.SG/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Penjelasan tertulis pengganti surat bantahan
terhadap KEP-5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa menunjuk keputusan Terbanding Nomor KEP-5241/KPU.01/2017 tgl 10 Agustus 2017
tentang Penetapan atas keberatan PT. CM terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding
dalam SPTNP Nomor: SPTNP-012034/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 09 Juni 2017,
yang telah Pemohon Banding ajukan permohonan banding dan telah terdaftar di Pengadilan
Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak: 116331.19/2017/PP, dengan hormat Pemohon Banding
sampaikan Penjelasan tertulis pengganti surat bantahan terhadap keputusan tersebut sebagai
berikut:
1. bahwa hingga saat ini Pemohon Banding belum menerima permintaan surat bantahan dan
surat uraian banding (SUB) atas keputusan tersebut, sehingga Pemohon Banding belum
dapat menyampaikan surat bantahan;
2. bahwa untuk menanggapi/membantah keputusan Terbanding mohon perkenan Majelis agar
Pemohon Banding dapat menyampaikan surat penjelasan tertulis pengganti surat bantahan
terhadap keputusan Terbanding;

Pemohon Banding berpendapat koreksi Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam
keputusan Terbanding nomor KEP-5241/KPU.01/2017 tgl 10 Agustus 2017, Poin g:
g.1. Perusahaan tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) terkait
proses penawaran harga sehingga proses terbentuknya harga yang disepakati antara
supplier dan Pemohon tidak dapat diketahui;
Tanggapan :
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB No. 252288 tgl 05-06-2017
dengan mengirimkan Purchase Order ke shipper dan oleh shipper ditindaklanjuti dengan
mengirimkan Sales Contract sebagai bukti kesepakatan harga transaksi.;
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bahwa Purchase Order dan Sales Contract sebagai bukti proses terbentuknya harga
transaksi;
g.2. Dalam invoice tertulis freight sebesar USD 1,200.00 sementara dalam sales contract
tertulis sebesar USD 800.00 sehingga terdapat inkonsistensi harga terkait freight yang
ada di invoice dengan sales contract;
Tanggapan:

bahwa nilai freight yang sebenarnya yang tercantum dalam commercial invoice yaitu USD
1,200.00. Pemberitahuan Pemohon dalam PIB No. 252288 tgl 05-06-2017 pada kolom 25.
Freight USD 1,200.00 sesuai dengan commercial invoice;
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g.3. Dalam sales contract tertulis pembayaran dilakukan dengan transfer tetapi pemohon
tidak melampirkan bukti pembayaran tersebut beserta rekening korannya sehingga
harga yang tercantum dalam invoice diragukan kebenarannya;
Tanggapan:

DI

bahwa terlampir bukti pembayaran invoice melalui Bank BCA beserta rekening koran
Pemohon Banding lampirkan sebagai dokumen pendukung nilai transaksi;

NG
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Bukti transfer dan rekening koran yang Pemohon Banding lampirkan cukup untuk dilakukan
uji kebenaran transaksi yang Pemohon Banding lakukan;
g.4. Pembukuan perusahaan (buku bank, buku kas, buku pembelian, buku utang/piutang,
buku persediaan dll) tidak diserahkan, maka tidak dapat dilakukan crosscheck kepada
bukti-bukti transaksi sehingga tidak dapat diyakini kebenaran nilai transaksinya;

PE

Tanggapan:

bahwa terlampir pembukuan perusahaan Pemohon lampirkan sebagai pendukung nilai
transaksi berupa:






Buku Bank
Buku Pembelian
Buku Hutang
Buku Penjualan
Buku Persediaan

g.5. Perusahaan tidak melampirkan Faktur Pajak Penjualan , SPT Masa PPN dan Buku
Besar Penjualan yang menunjukkan barang yang diimpor adalah milik PT. CM.
Tanggapan:
bahwa terlampir Buku Besar Penjualan dan SPT Masa PPN yang Pemohon Banding
laporkan ke KPP yang tercantum pencatatan penjualan barang impor, dan yang
menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik PT. CM;

bahwa terlampir Faktur Pajak Pemohon Banding lampirkan sebagai data pendukung nilai
transaksi;
bahwa bukti-bukti yang telah Pemohon Banding lampirkan cukup untuk dapat dilakukan
penelusuran atas nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan, dan sebagai bukti
bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan merupakan harga yang sebenarnya atau
yang seharusnya;
1. Sebagai data pendukung berikut Pemohon Banding lampirkan sebagai berikut:
Bukti transfer pembayaran invoice
Rekening koran
Purchase Order
Sales Contract
Pembukuan perusahaan
SPT Masa PPN
Faktur Pajak
1 set dokumen impor PIB No. 252288 tgl : 05-06-2017
1 set dokumen pendukung barang identik yang nilai transaksi dan klasifikasi/HS nya
mendapatkan keputusan diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD)
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan PIB No. 254142 tanggal
06-06-2017. PIB yang disengketakan tanggal 05-06-2017, masih dalam kurun waktu 2
hari.
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Pasal 14 (1) yaitu:

LA
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Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999

DI

d. Penjualan tersebut huruf a terjadi pada tanggal yang sama dengan atau terjadi
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran PIB
barang import yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

NG
A

e. Apabila tidak terdapat penjualan sebagaimana tersebut huruf d, digunakan penjualan
yang terjadi pada tanggal terdekat, setelah tanggal pengimporan barang yang
sedang ditetapkan nilai pabeannya, selambat-lambatnya dalam kurun 90 (sembilan
puluh) hari sejak tanggal pengimporan barang import yang bersangkutan.
2. Bukti transfer senilai harga transaksi telah Pemohon lampirkan, jadi nilai transaksi tidak
dapat digugurkan dengan dalil apapun, dan nilai transaksi dapat diterima dan permohonan
Pemohon banding dapat dikabulkan

PE

bahwa demikian bantahan ini Pemohon Banding sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan
pertimbangan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak Majelis XVIIB, sehingga permohonan
Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding;
bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor
127/KH.SG/IV/2018 perihal Pengganti Bantahan atas Penjelasan Tertulis Pengganti Surat
Uraian Banding Nomor SR-89/KPU.01/2018 tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa berdasarkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding D. Analisis, Nomor 3
b:
bahwa perusahaan tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan bukti
yang obyektif dan terukur mengenai kronologi proses terbentuknya harga sampai dengan
pencatatan dalam pembukuan perusahaan seperti:
1. Perusahaan tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) terkait proses
penawaran harga sehingga proses terbentuknya harga yang disepakati antara supplier dan
Pemohon tidak dapat diketahui;

Tanggapan:
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB No. 252288 tgl 05-06¬2017 dengan
mengirimkan Purchase Order ke shipper dan oleh shipper ditindaklanjuti dengan mengirimkan
Sales Contract sebagai bukti kesepakatan harga transaksi;
bahwa Purchase Order dan Sales Contract sebagai bukti proses terbentuknya harga transaksi;
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2. Dalam invoice tertulis freight sebesar USD1,200.00 sementara dalam sales contract tertulis
sebesar USD800.00 sehingga terdapat inkonsistensi harga terkait freight yang ada di
invoice dengan sales contract;
Tanggapan:

bahwa nilai freight yang sebenarnya yang tercantum dalam commercial invoice yaitu
USD1,200.00. Pemberitahuan Pemohon Banding dalam PIB No. 252288 tgl 05-06-2017 pada
kolom 25. Freight USD1,200.00 sesuai dengan commercial invoice;
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3. Dalam sales contract tertulis pembayaran dilakukan dengan transfer tetapi pemohon tidak
melampirkan bukti pembayaran tersebut beserta rekening korannya sehingga harga yang
tercantum dalam invoice diragukan kebenarannya.
Tanggapan :

bahwa terlampir bukti pembayaran invoice melalui Bank BCA beserta rekening koran Pemohon
Banding lampirkan sebagai dokumen pendukung nilai transaksi;

DI

bahwa bukti transfer dan rekening koran yang Pemohon Banding lampirkan cukup untuk
dilakukan uji kebenaran transaksi yang Pemohon lakukan;

NG
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4. Pembukuan perusahaan (buku bank, buku kas, buku pembelian, buku utang/piutang, buku
persediaan dll) tidak diserahkan, maka tidak dapat dilakukan crosscheck kepada bukti-bukti
transaksi sehingga tidak dapat diyakini kebenaran nilai transaksinya;
Tanggapan:







PE

bahwa terlampir pembukuan perusahaan Pemohon Banding lampirkan sebagai pendukung nilai
transaksi berupa:
Buku Bank
Buku Pembelian
Buku Hutang
Buku Penjualan
Buku Persediaan

5. Perusahaan tidak melampirkan Faktur Pajak Penjualan , SPT Masa PPN dan Buku Besar
Penjualan yang menunjukkan barang yang diimpor adalah milik PT. CM;
Tanggapan:
bahwa terlampir Buku Besar Penjualan dan SPT Masa PPN yang Pemohon Banding laporkan
ke KPP yang tercantum pencatatan penjualan barang impor , dan yang menunjukkan bahwa
barang yang diimpor adalah milik Pemohon Banding;
bahwa terlampir Faktur Pajak Pemohon Banding lampirkan sebagai data pendukung nilai
transaksi;

bahwa bukti-bukti yang telah Pemohon Banding lampirkan cukup untuk dapat dilakukan
penelusuran atas nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan, dan sebagai bukti bahwa
harga yang Pemohon Banding beritahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang
seharusnya;
bahwa sebagai data pendukung berikut Pemohon Banding lampirkan sebagai berikut:
Bukti transfer pembayaran invoice
Rekening koran
Purchase Order
Sales Contract
Pembukuan perusahaan
SPT Masa PPN
Faktur Pajak
1 set dokumen impor PIB No. 252288 tgl : 05-06-2017
1 set dokumen pendukung barang identik yang nilai transaksi dan klasifikasi/HS nya
mendapatkan keputusan diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD)
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan PIB No. 254142 tanggal 0606-2017. PIB yang disengketakan tanggal 05-06-2017, masih dalam kurun waktu 2 hari.
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Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 Pasal 14 (1)
yaitu :

LA
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a. Penjualan tersebut huruf a terjadi pada tanggal yang sama dengan atau terjadi dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran PIB barang import
yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

DI

b. Apabila tidak terdapat penjualan sebagaimana tersebut huruf d, digunakan penjualan
yang terjadi pada tanggal terdekat, setelah tanggal pengimporan barang yang sedang
ditetapkan nilai pabeannya, selambat-lambatnya dalam kurun 90 (sembilan puluh) hari
sejak tanggal pengimporan barang import yang bersangkutan.

NG
A

bahwa bukti transfer senilai harga transaksi telah Pemohon Banding lampirkan, jadi nilai
transaksi tidak dapat digugurkan dengan dalil apapun, dan nilai transaksi dapat diterima dan
permohonan Pemohon banding dapat dikabulkan;
bahwa demikian bantahan ini Pemohon Banding sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan
pertimbangan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak Majelis XVIIB, sehingga permohonan
Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding;

PE

bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan Penjelasan Tertulis Nomor
140/KH.SG/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Tanggapan Surat Nomor S65/KPU.01/8D.1001/2018 tanggal 05 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
bahwa berkenaan dengan permintaan dari Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak Majelis
XVII B, untuk menanggapi tanggapan Terbanding atas Bukti Transaksi Nomor S65/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 05 April 2018, sehubungan dengan permohonan banding
Pemohon Banding terhadap KEP-5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017, dengan Nomor
Sengketa Pajak : 116331.19/2017/PP, dengan ini perkenankan Pemohon sampaikan tanggapan
sebagai berikut:
bahwa berdasarkan Tanggapan atas bukti transaksi, Nomor 5:
Memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi
yang disampaikan oleh Pemohon, ditemukan adanya ketidaklaziman dan/atau ketidakwajaran
dalam proses transaksi jual beli dan dokumen-dokumen yang terkait, Pemohon Banding
sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:
a. bahwa importir tidak melampirkan korespondensi yang merupakan komunikasi awal dari
suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara

importir dan eksportir;
Tanggapan:
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB No. 252288 tgl 05-06-2017 dengan
mengirimkan Purchase Order ke shipper dan oleh shipper ditindak lanjuti dengan mengirimkan
Sales Contract sebagai bukti kesepakatan harga transaksi;
bahwa Purchase Order dan Sales Contract merupakan proses terbentuknya harga transaksi;
b. Berdasarkan rekeing koran yang dilampirkan, transaksi yang diklaim sebagai pembayaran
pada tanggal 18 Juli 2017 tersebut tercatat sebagai Tarikan Tunai;
Tanggapan:

-

Pembayaran inv No.MT-170406A-2
Pembayaran Inv No.HN17-16-1

= Rp
= Rp

transaksi

Tarikan Tunai
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bahwa pada rekening koran tanggal 18-07-2017 terdapat
Rp2.029.650.188,00 merupakan gabungan dari 2 TT yaitu:

1.114.840.184,00
914.810.000,00

bahwa Rekening BCA Pemohon Banding rupiah. Ketika Pemohon Banding akan melakukan
pembayaran invoice ke supplier dengan mata uang USD, Pemohon Banding membeli dollar
dahulu ke bank bersangkutan baru melakukan transaksi pembayaran ke supplier. Pembelian
dollar tersebut dengan Penarikan Tunai;

LA
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a. Terdapat inkonsistensi freight pada PIB yang disengketakan. Pada Sales Contract tertulis
freight sebesar USD800, sedangkan dalam PIB, Invoice tertulis freight sebesar USD1.200.
Tanggapan:

DI

bahwa nilai freight yang benar sebesar USD1,200.00 sebagaimana yang tercantum dalam PIB
dan Invoice. terlampir Pemohon lampirkan Sales Contract Amend;

NG
A

bahwa jadi importasi Pemohon Banding dengan PIB No. 252288 tgl 05-06-2017 nilai freight
yang benar USD1.200,00 sesuai pemberitahuan;
b. Pemohon tidak melampirkan pembukuan laba-rugi selisih kurs sesuai ketentuan umum
akuntansi sesilih kurs diatus dalam PSKA No.10 paragrap 28, dimana diketahui terdapat
perbedaan kurs saat submit PIB dengan saat membayar;

PE

Tanggapan:
bahwa terlampir Buku selisih kurs Pemohon Banding lampirkan sebagai data pendukung nilai
transaksi;
bahwa demikian tanggapan ini Pemohon Banding sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan
pertimbangan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak Majelis XVII B, sehingga permohonan
Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding;

Menurut Majelis :
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean oleh
Terbanding dalam Keputusannya Nomor KEP-5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017
sebesar CIF USD171,057.29 atas importasi Knit Fabric (96% Polyester, 4% Spandex) Baik
Baru … dst (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Jumlah Barang: 2.036 RO; NW: 60.020,1
Kg, Negara Asal: Cina, Pemasok: Shenzen Weidexin Trade Co., Ltd, diberitahukan dalam PIB
Nomor 252288 tanggal 5 Juni 2017 sebesar CIF USD83,728.14, sehingga terdapat kekurangan
pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp150.151.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa

alasan

Terbanding menetapkan

nilai

pabean

karena

berdasarkan

penelitian

data/dokumen pendukung yang dilampirkan, kedapatan bahwa nilai transaksi tidak didukung
oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur dimana Pemohon Banding tidak
melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan bukti yang obyektif dan
terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai dengan pencatatan dalam
pembukuan perusahaan;
bahwa selanjutnya Terbanding menetapkan Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor
252288 tanggal 05 Juni 2017 berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) Nilai Transaksi
Barang Identik sehingga total nilai pabean pada ditetapkan menjadi CIF USD171,057.29;

1. Peraturan/Ketentuan mengenai Nilai Pabean
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bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dan pada pokoknya
mengemukakan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan pemberitahuan dalam PIB
Nomor 252288 tanggal 5 Juni 2017 yang dilaksanakan sesuai dengan azas self assesment, dan
harga yang tercantum dalam invoice adalah benar garga yang Pemohon Banding terima dari
supplier dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD83,728.14;

bahwa ketentuan mengenai nilai pabean diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun
2006, Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;

LA
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bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai nilai pabean diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan peraturan menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (7) UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan
menteri”.

DI

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010
tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, merupakan ketentuan pelaksanaan dari
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tersebut di atas;

NG
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bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010
tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, bahwa “nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang
bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”;
bahwa syarat-syarat nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean diatur dalam Pasal 7
ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010
tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

a.

PE

“(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai
pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang
impor selain pembatasan-pembatasan yang:
1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di
dalam Daerah Pabean;
2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
atau
3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi
atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan
tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang
harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat
ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan

d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1
September 2010 menyatakan:
“Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk
menentukan nilai pabean dalam hal:
a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk
diekspor ke dalam Daerah Pabean;
b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
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c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya
atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan
terukur; dan/atau
d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang
objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;
bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1
September 2010 menyatakan:

LA
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(1) Dalam hal tidak terdapat data barang identik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf c, maka digunakan data barang identik dengan kondisi lain sepanjang
dilakukan penyesuaian terhadap:

DI

a. jumlah barang, dalam hal jumlah barang berbeda tetapi tingkat perdagangan sama;
b. tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan berbeda tetapi jumlah barang
sama; atau
c. jumlah barang dan tingkat perdagangan, dalam hal jumlah barang dan tingkat
perdagangan berbeda.

NG
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(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti nyata
atau data yang objektif dan terukur yang memungkinkan terlaksananya penyesuaian
secara wajar dan tepat.
(3) Dalam hal tidak tersedia bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka penyesuaian tidak dapat dilakukan dan nilai transaksi
barang identik tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean.

PE

(4) Contoh penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang, sebagaimana
diuraikan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
2. Penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding
bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas PIB Nomor 252288 tanggal 5 Juni 2017
dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan nilai transaksi barang
identik yang diterapkan secara fleksibel, berdasarkan pada Pasal 8 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;
bahwa ketentuan mengenai Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan nilai transaksi
barang identik yang diterapkan secara fleksibel diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 yang berbunyi:
Metode Pengulangan (Fallback)
Pasal 18
(1) Metode pengulangan (fallback) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan
dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5,

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal
15, Pasal 16, dan Pasal 17.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara
yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang
tersedia di dalam Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.
(3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (fallback), sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 19
Penentuan nilai pabean menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak
diizinkan dengan mendasarkan pada:
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a. harga jual barang produksi dalam negeri;
b. suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai
pembanding;
c. harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor;
d. biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa;
e. harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke Daerah Pabean;
f. harga patokan; atau
g. nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.
Pasal 20

DI

a. Pengangkutan melalui laut:

LA
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(1) Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e belum
termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur
mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang
digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ditentukan dengan cara sebagai berikut:

NG
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1. 5% (lima persen) dari nilai Free On Board (FOB) untuk barang yang berasal dari
ASEAN;
2. 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari Asia-non
ASEAN atau Australia; atau
3. 15% (lima belas persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari negara
selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

PE

b. Pengangkutan melaui udara ditentukan berdasarkan tarif International Air Transport
Association (IATA).
(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang dalam satu pemberitahuan pabean impor,
besaran biaya transportasi untuk tiap-tiap jenis barang ditentukan dengan cara sebagai
berikut:
a. perbandingan antara berat atau volume barang dimaksud dengan berat atau volume
keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya transportasi; atau
b. dalam hal penentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan, maka
ditentukan berdasarkan perbandingan antara harga barang dimaksud dengan harga
keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya transportasi.
Pasal 21
(1) Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g belum
termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur
mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yang
digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah

0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR).
(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang dalam satu pemberitahuan pabean impor,
besaran biaya asuransi untuk tiap-tiap jenis barang ditentukan dengan cara sebagai
berikut:
a. perbandingan antara berat atau volume barang dimaksud dengan berat atau volume
keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya asuransi; atau
b. dalam hal penentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan, maka
ditentukan berdasarkan perbandingan antara harga barang dimaksud dengan harga
keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya asuransi.
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(3) Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g ditutup di
dalam Daerah Pabean dengan didasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur,
maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dianggap 0 (nol).
3. Pemeriksaan Bukti Transaksi Pemohon Banding

bahwa untuk menguji kembali kewajaran pemberitahuan nilai pabean, Majelis melakukan
pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan
yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan.

LA
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bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
menyatakan bahwa: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta
penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;
bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
menyebutkan bahwa: ”Alat bukti dapat berupa:

DI

Surat atau tulisan;
Keterangan ahli;
Keterangan para saksi;
Pengetahuan para pihak; dan/atau
Pengetahuan hakim."

NG
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a)
b)
c)
d)
e)

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung yang berkaitan
dengan transaksi impor antara lain:

PE

1. Purchase Order Nomor R.523/CGMB/I1/2017 tanggal 23 Februari 2017;
2. Sales Contract Nomor MT-170406A-2 tanggal 24 Maret 2017;
3. Commercial Invoice dan Packing List Nomor MT-170406A-2 tanggal 19 Mei 2017 dan
Nomor HN17-16-1 tanggal 24 Mei 2017;
4. Bill of Lading Nomor 741700043859 tanggal 25 Mei 2017;
5. Marine Cargo Policy Nomor 39.102.05.01.1519693 tanggal 19 Mei 2017;
6. Form E Nomor E17470ZC38300443 tanggal 27 Mei 2017;
7. Laporan Surveyor Nomor A0117CN0202660 tanggal 26 Mei 2017;
8. Surat Persetujuan Impor Nomor 04.PI-67.17.0241 tanggal 4 April 2017;
9. Aplikasi for Fund Transfer BCA Nomor 10F5F tanggal 18 Juli 2017 sebesar
USD68,705.33 dan Nomor 10F6Z tanggal 18 Juli 2017 sebesar USD83,728.14;
10. Rekening Koran BCA, an. Pemohon Banding, Rekening Nomor 4373983333 periode
bulan Juli 2017, currency IDR;
11. Pembukuan Pemohon Banding berupa Buku Bank, Buku Pembelian, Buku Hutang,
Buku Penjualan, dan Buku Persediaan;
12. Faktur Penjualan, SPT Masa PPN;
13. Dokumen terkait lainnya;
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon
Banding yang berkaitan dengan transaksi impor, sedangkan dokumen - dokumen yang tidak
berkaitan dengan transaksi impor, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui hal-hal sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen Purchase Order, Sales Contract,
Invoice, Packing List dan Bill of Lading diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi
jual beli dengan Shenzen Weidexin Trade Co., Ltd., barang impor berupa Knit Fabric (96%
Polyester, 4% Spandex) Baik Baru … dst (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Jumlah
Barang: 2.036 RO; NW: 60.020,1 Kg, Negara Asal: Cina, sebesar USD83,728.14 dan telah
diberitahukan dalam PIB Nomor 252288 tanggal 5 Juni 2017 dengan nilai pabean sebesar CIF
USD83,728.14 terdiri dari FOB sebesar USD82,528.14 dan freight sebesar USD1,200.00;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi for Fund Transfer BCA Nomor
10F6Z tanggal 18 Juli 2017 diketahui bahwa pada tanggal 18 Juli 2017, Pemohon Banding
telah mentransfer uang kepada Supplier: Shenzen Weidexin Trade Co., Ltd., sebesar
USD83,728.14, keterangan: pembayaran bahan baku, Invoice Nomor MT-170406A-2, pada
kurs USD1.00 = Rp13.315,00 sehingga setara dengan Rp1.114.840.188,00;
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bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Rekening Koran BCA, an. Pemohon
Banding, Rekening Nomor 4373983333 periode bulan Juli 2017, currency IDR diketahui bahwa
pada tanggal 18 Juli 2017 pihak bank telah mencatat mutasi debit pada rekening Pemohon
Banding sebesar Rp2.029.650.188.00, keterangan: Tarikan Tunai 0564967-0 merupakan
gabungan pembayaran 2 buah invoice yaitu:
Nomor MT-170406A-2 tanggal 19 Mei 2017 sebesar
Nomor HN17-16-1 tanggal 24 Mei 2017 sebesar

Rp 1.114.840.188,00
Rp 914.810.000,00
Rp 2.029.650.188.00

LA
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bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, menyatakan
bahwa “Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat
penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan
wajib menyelenggarakan pembukuan”;

DI

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, diketahui bahwa Pemohon Banding telah mencatat
transaksi barang impor yang diberitahuan dalam PIB Nomor 252288 tanggal 5 Juni 2017 dalam
pembukuan Pemohon Banding antara lain Pembukuan Pemohon Banding berupa: Inventory
Transaction dan Ledger statement by Account;

NG
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bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nilai pabean
yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 252288 tanggal 5 Juni 2017 dengan
nilai pabean yang diberitahukan sebesar CIF USD83,728.14 sama dan sesuai dengan bukti
dokumen pendukung transaksinya;

PE

bahwa dengan demikian nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 252288 tanggal 5
Juni 2017 merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, sehingga
penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-5241/KPU.01/2017
tanggal 10 Agustus 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai
dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP012034/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 9 Juni 2017 sebesar CIF USD171,057.29 tidak
dapat dipertahankan;

Menimbang :
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, pengakuan
para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan
seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean Knit Fabric (96%
Polyester, 4% Spandex) Baik Baru … dst (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Jumlah
Barang: 2.036 RO; NW: 60.020,1 Kg, Negara Asal: Cina, Pemasok: Shenzen Weidexin Trade
Co., Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor 252288 tanggal 5 Juni 2017 sebesar CIF
USD83,728.14;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa
ini;

Memutuskan :

PA
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Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor KEP-5241/KPU.01/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tentang Penetapan
yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPTNP) Nomor SPTNP-012034/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 9 Juni 2017, atas nama
Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas barang impor Knit Fabric (96%
Polyester, 4% Spandex) Baik Baru … dst (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Jumlah
Barang: 2.036 RO; NW: 60.020,1 Kg, Negara Asal: Cina, Pemasok: Shenzen Weidexin Trade
Co., Ltd, diberitahukan dalam PIB Nomor 252288 tanggal 5 Juni 2017 sebesar CIF
USD83,728.14 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor
nihil;
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIB Pengadilan Pajak
setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018,
dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos., M.H.
Widhi Hartono, S.E., M.E.
Syaefudin, S.E.
Rika Ayuni

Sebagai Hakim Ketua
Sebagai Hakim Anggota
Sebagai Hakim Anggota
Sebagai Panitera Pengganti.
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Putusan Nomor PUT-116331.19/2017/PP/M.XVIIB Tahun 2018 diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, yang dihadiri
oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding maupun
Pemohon Banding.

