: PUT-116924.19/2017/PP/M.IXB Tahun 2018

Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak

: 2017

Pokok Sengketa

: bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok
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Putusan Nomor

DI
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sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan Nilai
Pabean atas barang Non Woven Fabric (3 jenis barang),
Negara asal Taiwan, yang diberitahukan oleh Pemohon
Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor:
139034 tanggal 30 Maret 2017 dengan Nilai Pabean sebesar
CIF USD 55.075,26, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi
sebesar CIF USD 62.021,70, sehingga Pemohon Banding
diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea
masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi
sebesar Rp 21.402.000 yang tidak disetujui oleh Pemohon
Banding;

Menurut Terbanding:

GA

bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5022/KPU.01/2017 tanggal 03 Agustus
2017, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa dari penelitian bukti-bukti
pendukung yang dilampirkan Pemohon Banding, harga yang diberitahukan dalam PIB
Nomor: 139034 tanggal 30 Maret 2017 tidak dapat diyakini kebenarannya (metode nilai
transaksi gugur), dan untuk selanjutnya ditetapkan menggunakan nilai transaksi barang
serupa, sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 62.021,70;
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bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Tanggapan atas Bukti Transaksi
dengan Surat Nomor: SR-144/KPU.01/BD.10.01/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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bahwa Terbanding telah menerima, membaca, dan meneliti bukti transaksi dalam sengketa
a quo:
a. bahwa Terbanding mempertahankan seluruh dalil yang telah disampaikan pada Surat
Keputusan Keberatan dan Surat Uraian Banding;
b. bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap
apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
c. 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 difakukan oleh pejabat bea dan cukai,
ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
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 etas keputusan pejabat bea dan cukai. Waktu
enam puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup
bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guns pengajuan
keberatan kepada Direktur Jenderal;
d. bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal dalam jangka
waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal penetapan, sehingga Terbanding
menganggap bahwa Pemohon Banding telah merasa ada cukup bukti untuk mengajukan
keberatan pada saat Pemohon mengajukan keberatan;
e. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan,
dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 3
(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilampiri dengan
data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

i.
j.

k.
l.
m.
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(5) Data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dapat berupa data dan/atau bukti sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran 11 Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan, dijelaskan sebagai
berikut:
Pasal 6
(3) 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 dan atas keberatan
tersebut belum diputuskan oleh Direktur Jenderal.
bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan, disebutkan secara Iengkap
data dan/atau bukti pendukung dalam rangka pemeriksaan sengeketa nilai pabean,
dimana setidaknya terdapat 12 (dua belas) poin data dan/atau bukti pendukung;
bahwa sejak permohonan keberatan diterima secara Iengkap dan benar oleh
Terbanding, Pemohon Banding masih diberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk
mengajukan data tambahan, apabila Pemohon Banding merasa masih terdapat data
yang perlu untuk ditambahkan untuk memperkuat permohonannya;
bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding, Pemohon
Banding tidak mengajukan data tambahan apa pun;
bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dalam keberatan adalah PIB,
purchase order, invoice/packing list, bill of lading, polis asuransi, telegraphic transfer,
serta pembukuan berupa buku bank dan buku hutang dengan informasi yang tidak
memadai;
bahwa bukti-bukti berupa rekening koran, pembukuan dengan informasi yang memadai,
data perpajakan, dan bukti korespondensi tidak diserahkan oleh Pemohon Banding
ketika keberatan dan baru diserahkan ketika banding;
bahwa dalam rangka memutuskan keberatan, Terbanding telah memperhatikan seluruh
bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dalam keberatan;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa penetapan
yang telah Terbanding boat dan dituangkan dalam Keputusan Keberatan telah dilakukan
berdasarkan bukti-bukti yang nyata, objektif dan terukur, serta telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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bahwa kemudian, untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a
quo, Terbanding sampaikan tanggapan atas bukti transaksi yang disampaikan oleh
Pemohon Banding sebagai berikut:
a. bahwa Terbanding telah melihat dan memeriksa bukti transaksi yang disampaikan oleh
Pemohon Banding dalam proses persidangan;
b. bahwa terkait dengan temuan Terbanding terhadap bukti-bukti yang dilampirkan oleh
Pemohon Banding dalam keberatan sebagaimana tercantum dalam Surat Uraian
Banding (SUB) telah dijelaskan oleh Pemohon Banding di dalam Penjelasan Tertulis
Pengganti Surat Bantahan;
c. bahwa terkait dengan tanggapan Terbanding terhadap bukti-bukti baru yang dilampirkan
oleh Pemohon Banding dalam proses persidangan adalah sebagai berikut:
1) bahwa pemeriksaan terhadap Buku Hutang Periode 12 April 2017 menemukan
bahwa Pemohon Banding melakukan pencatatan pengakuan hutang kepada Nan Liu
Enterprise Co., Ltd. senilai USD 55.075,26 adalah pada tanggal 12 April 2017;
2) bahwa pemeriksaan terhadap Buku Pembelian Periode 03 April 2017 menemukan
bahwa Pemohon Banding melakukan pencatatan pembelian barang berupa Viscose
N. Woven adalah pada tanggal 03 April 2017;
3) bahwa secara akuntansi, tanggal pencatatan pembelian dan pencatatan pengakuan
hutang seharusnya adalah sama untuk pembelian secara non-tunai (hutang), namun
fakta dalam pembukuan Pemohon Banding adalah tanggal pencatatannya berbeda;
4) bahwa pemeriksaan terhadap Buku Hutang Periode 12 April 2017 tersebut juga
menemukan bahwa tidak terdapat pencatatan pelunasan hutang;
5) bahwa pemeriksaan terhadap Buku Bank Periode Mei 2017 menemukan bahwa
Pemohon Banding melakukan pencatatan pengeluaran kas senilai USD 55.075,26
pada tanggal 05 Mei 2017, yang menurut Pemohon Banding merupakan pembayaran
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ke Supplier;
6) bahwa Buku Hutang yang dilampirkan oleh Pemohon Banding tidak terdapat
informasi perihal pembayaran/pelunasan hutang hutang tersebut;
7) berdasarkan hal hal tersebut, Terbanding meragukan pencatatan pengakuan dan
pelunasan hutang yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
d. bahwa berdasarkan hal tersebut disampaikan sebagai berikut:
1) bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang
Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 disebutkan nilai transaksi adalah harga
yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
2) bahwa dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010
tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 disebutkan harga yang
seharusnya dibayar (payable) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor
belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan;
3) bahwa nilai yang tercatat dalam Buku Hutang adalah harga yang seharusnya dibayar;
4) bahwa dengan adanya keraguan terhadap pencatatan dalam Buku Hutang akan
berpengaruh terhadap penelitian nilai transaksi untuk diterima sebagai nilai pabean;
5) berdasarkan hal tersebut, tidak berlebihan kiranya untuk Terbanding dapat meminta
penjelasan kepada Pemohon Banding melalui Majelis Hakim terkait permasalahan
tersebut;
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Menurut Pemohon Banding :

GA

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: KEP5022/KPU.01/2017 tanggal 03 Agustus 2017 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
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bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Surat
Keputusan Nomor: KEP-5022/KPU.01/2017 tanggal 03 Agustus 2017, dan pada pokoknya
mengemukakan alasan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemesanan barang dari
Nan Liu Enterprise Co., Ltd., Taiwan (selanjutnya disebut sebagai "Supplier"), berupa Non
Woven Fabric dengan nilai CIF USD 55.075,26 dimana hal tersebut telah Pemohon Banding
sampaikan di dalam Pemberitahuan Impor Barang atau PIB No. 139034 tanggal 30 Maret
2017;
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bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan Tertulis dengan
Surat Nomor: 043/MM/SPB/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Nomor: 048/MM/SPB/VII/2018
tanggal 16 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KR

bahwa untuk menanggapi dalil Terbanding pada SUB, bagian D. ANALISIS angka 3. huruf
a. sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam Surat
Banding No. 060/MM/SPB/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 ("Surat Banding"),
Pemohon Banding telah melampirkan bukti korespondensi (terdapat pada bukti P-5 Surat
Banding). Untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Perkara a quo, Pemohon
Banding bersama Bantahan ini melampirkan kembali bukti korespondensi antara Pemohon
Banding dengan Supplier (Bukti P-2);

SE

bahwa untuk menanggapi dalil Terbanding pada SUB, bagian D. ANALISIS angka 3. huruf
a. menyatakan "Pemohon tidak melampirkan bukti sales contract, contract agreement
sehingga tidak diketahtti proses awal terjadinya perjanjian jual beli dan proses terbentuknya
harga secara menyeluruh dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh
importir dengan supplier", Pemohon Banding dengan ini menyatakan bahwa syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata adalah:
- Kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian; Kecakapan para pihak dalam.
perjanjian;
- Suatu hal tertentu;
- Sebab yang halal.
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Sepanjang semua syarat tersebut terpenuhi, maka suatu perjanjian adalah sah sehingga
Purchase Order yang dibuat oleh Pemohon Banding dan disetujui oleh Supplier berfungsi
sebagai perjanjian yang mengikat Supplier dan Pemohon Banding;
Selain itu, berdasarkan Yurispudensi No: 1506K/Pdt/2002, tertanggal 23 September 2004,
dengan kaidah hukum sebagai berikut:
"Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri
merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua
belah pihak"
Maka berdasarkan Yurisprudensi di atas, Purchase Order nomor 4000008351 tanggal 25
November 2016 yang dibuat oleh Pemohon Banding dan telah mendapat persetujuan dari
Supplier, dibuktikan dengan terbitnya Invoice No. 1060317-5 tanggal 17 Maret 2017
merupakan bukti adanya kesepakatan mengenai harga antara Pemohon Banding dan
Supplier;
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bahwa untuk menanggapi dalil Terbanding pada SUB, bagian D. ANALISIS angka 3. huruf b.
menyatakan "Pemohon tidak melampirkan fotokopi buki bayar yang ditandasahkan oleh
pihak bank atas invoice beserta rekening koran atas transaksi pembayaran yang dilakukan.
Status Telegraphic Transfer yang dilampirkan masih berstatus processed" Pemohon
Banding menyatakan bahwa Terbanding kurang memahami ketentuan dalam Undangundang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 1TE");
Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya
merupakan alat bukti hukum yang sah. Menurut ketentuan tersebut, bukti yang Pemohon
Banding ajukan alat bukti hukum yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan dan tanda
sah/stempeI dan bank (db-direct internet dari Deutsche Bank) (Bukti P-5);
Selanjutnya, sesuai ketentuan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik secara baik.
Menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 ("PP
82/2012") tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik
terjadi saat tercapainya kesepakatan para pihak. Pasal 50 ayat (2) PP 82/2012 menyatakan
bahwa Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran
transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima;
Dalam bukti transfer pembayaran (Bukti P-5) tercantum bahwa status transfer adalah
Status Details
Status
Processed
Reason Code
Clearing Reference
Status: Processed tersebut merupakan bukti bahwa transaksi transfer dari Pemohon
Banding kepada Supplier telah selesai diproses;
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bahwa untuk menanggapi dalil Terbanding pada SUB, bagian D. ANALISIS angka 3. huruf
c., Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam Surat Banding No. 060/MM/SPB/IX/2017
tertanggal 25 September 2017 Pemohon Banding telah melampirkan buku hutang, buku
bank, dan buku pembelian. Untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim perkara a
quo, Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis sebagai Pengganti Surat Bantahan ini
melampirkan buku hutang (Bukti P-6), buku bank (Bukti P-7) dan buku pembelian dan/atau
buku penjualan (Bukti P-8);

KR

bahwa untuk menanggapi dalil Terbanding pada SUB, bagian D. ANALISIS angka 3. huruf d.
yang menyatakan bahwa: "Pemohon tidak melampirkan …………. Faktur Penjualan
sehingga pencatatan atas penjualan barang impor tidak diketahui", Pemohon Banding
dengan ini menerangkan bahwa barang yang diimpor oleh Pemohon Banding tidak dijual
kembali kepada pihak lain melainkan diolah lebih lanjut di pabrik Pemohon Banding. Hal itu
menyebabkan Pemohon Banding tidak mempunyai Faktur Penjualan;

SE

bahwa untuk menanggapi dalil Terbanding pada SUB, bagian D. ANALISIS angka 3. huruf d.
yang menyatakan "Pemohon tidak melampirkan……., SPT Masa PPN Impor", Pemohon
Banding dalam Penjelasan Tertulis sebagai Pengganti Surat Bantahan ini melampirkan SPT
Masa PPN Impor (Bukti P-9);
bahwa untuk menanggapi dalil Terbanding pada SUB, bagian D. ANALISIS angka 3. huruf
e., Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis sebagai Pengganti Surat Bantahan ini
melampirkan Buku Hutang (Bukti P-6);
bahwa untuk memberikan keyakinan pada Majelis Hakim Perkara a quo, Pemohon Banding

bersama Penjelasan Tertulis sebagai Pengganti Surat Bantahan ini melampirkan rekening
koran/mutasi transaksi (Bukti P-10);
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bahwa untuk menanggapi dalil dari Terbanding pada angka 1 dan 2 Penjelasan ini,
Pemohon Banding dengan ini menerangkan bahwa perbedaan tanggal tersebut terjadi
karena bagian Accounting Pemohon Banding baru dapat melakukan pencatatan transaksi
pembelian barang setelah bagian Quality Control selesai melakukan pemeriksaan terhadap
barang yang sampai di pabrik;
Maksud dari pemeriksaan oleh bagian Quality Control tersebut adalah untuk menyakinkan
bahwa barang impor yang datang di lokasi pabrik Pemohon Banding sesuai dengan
spesifikasi barang yang diminta dan dengan jumlah sesuai PO. Setelah barang impor
sampai di lokasi Pabrik Pemohon Banding pada tanggal 3 April 2017, barang tersebut
menunggu sampai pemeriksaan barang selesai dilakukan dan setelah bagian Quality
Control memastikan spesifikasi dan jumlah barang yang dipesan sesuai barulah bagian
Accounting dapat mencatat pengakuan hutang barang tersebut di sistim akuntansi Pemohon
Banding pada tanggal 12 April 2017;
bahwa untuk menangapi dalil dari Terbanding pada angka 4 dan 5 Penjelasan ini, Pemohon
Banding dengan ini menerangkan bahwa pembayaran Invoice dari Supplier tidak dilakukan
pada tanggal 12 April 2017 melainkan pada tanggal 5 Mei 2017 sesuai dengan term of
payment pembelian barang dari Supplier yang terdapat pada Purchase Order No.
4000008351 tanggal 25 November 2016 (Bukti P-2);

GA

bahwa untuk menanggapi dalil Terbanding pada Tanggapan, Pemohon Banding dalam
Tanggapan ini menyatakan bahwa buku hutang adalah tempat untuk mencatat hutang. Di
dalam buku hutang tidak dicatat pembayaran. Pembayaran hutang dicatat pada Buku
Pembayaran (Bukti P-3).
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Menurut Majelis :
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bahwa yang menjadi pokok sengketa sesuai Surat Keputusan Nomor: KEP5022/KPU.01/2017 tanggal 03 Agustus 2017 adalah penetapan Terbanding atas nilai
pabean terhadap barang impor dengan PIB Nomor: 139034 tanggal 30 Maret 2017 dengan
alasan bahwa berdasarkan penelitian dokumen nilai transaksi disimpulkan bahwa harga
yang diberitahukan dalam PIB nomor 139034 tanggal 30 Maret 2017 tidak dapat diyakini
kebenarannya sebagai nilai pabean (nilai transaksi gugur), dan untuk selanjutnya ditetapkan
menggunakan nilai transaksi barang serupa, sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi
CIF USD 62.021,70;
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bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 060/MM/SPB/IX/2017 tanggal 25
September 2017 menyatakan tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan
Nomor: KEP-5022/KPU.01/2017 tanggal 03 Agustus 2017, dan pada pokoknya
mengemukakan alasan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemesanan barang dari
Nan Liu Enterprise Co., Ltd., Taiwan (selanjutnya disebut sebagai "Supplier"), berupa Non
Woven Fabric dengan nilai CIF USD 55.075,26 dimana hal tersebut telah Pemohon Banding
sampaikan di dalam Pemberitahuan Impor Barang atau PIB No. 139034 tanggal 30 Maret
2017;

KR

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan,
nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang
bersangkutan;

SE

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01
September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret
2016 menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari
barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01
September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa “Nilai transaksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi
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persyaratan sebagai berikut:
a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang
impor selain pembatasan-pembatasan yang:
1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di
dalam Daerah Pabean;
2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
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 Terbanding tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yang dilanggar
oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima
sebagai nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994;

GA

bahwa pengguguran nilai transaksi oleh Terbanding tidak terbukti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01
September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016;

PE
N

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat
banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai
berikut:

IA
T

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 4000008351 tanggal 25
November 2016 yang ditujukan kepada Supplier Nan Liu Enterprise Co., Ltd., Taiwan,
dengan jenis barang yang dipesan Non Woven Fabric, sebanyak 50.000 Kgs, dengan harga
satuan CIF USD 2,22/Kg, harga total CIF USD 111.000,00, Payment term: T/T 45 days after
B/L date;

ET
AR

bahwa Supplier Nan Liu Enterprise Co., Ltd., Taiwan, menerbitkan Invoice dan Packing List
Nomor: 1060317-5 tanggal 17 Maret 2017, jenis barang Non Woven Fabric (3 jenis barang),
sebanyak 243 Bundles, dengan harga total CIF USD 55.075,26, Net Weight 24.808,68 Kgs,
Gross Weight 25.566,60 Kgs;
bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor:
EGLV 001700136299 tanggal 20 Maret 2017 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

KR

Shipper
Consignee
Port of Loading
Port of Discharge
Description
Term
Gross Weight

:
:
:
:
:
:
:

Nan Liu Enterprise Co., Ltd., Taiwan
PT MM
Kaohsiung, Taiwan
Jakarta
243 Budles Non Woven Fabric
Freight Prepaid
25.566,60 Kgs

SE

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan
Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice
Nomor: 1060317-5 tanggal 17 Maret 2017 adalah Non Woven Fabric (3 jenis barang) dari
Nan Liu Enterprise Co., Ltd., Taiwan dengan harga sebesar CIF USD 55.075,26;

bahwa barang impor Non Woven Fabric (3 jenis barang) dengan Bill of Lading Nomor:
EGLV 001700136299 tanggal 20 Maret 2017 dan Invoice Nomor: 1060317-5 tanggal 17
Maret 2017 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 139034 tanggal 30 Maret 2017 sebagai

Non Woven Fabric (3 jenis barang) dengan nilai pabean sebesar CIF USD 55.075,26;

PA
JA
K

bahwa nilai pabean atas impor Non Woven Fabric (3 jenis barang) dengan PIB Nomor:
139034 tanggal 30 Maret 2017 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD
62.021,70;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding,
diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 139034 tanggal 30 Maret 2017
adalah Non Woven Fabric (3 jenis barang) dari Nan Liu Enterprise Co., Ltd., Taiwan,
dengan harga CIF USD 55.075,26 sesuai dengan Invoice Nomor: 1060317-5 tanggal 17
Maret 2017 dan Bill of Lading Nomor: EGLV 001700136299 tanggal 20 Maret 2017;

DI
LA
N

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 1060317-5 tanggal 17 Maret 2017 dengan
nilai sebesar USD 55.075,26, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai bukti transfer dari
Deutsche Bank tanggal 05 Mei 2017 sebesar USD 55.075,26, dan sesuai Rekening Koran
Deutsche Bank periode Mei 2017, rekening Pemohon Banding telah didebet oleh Deutsche
Bank pada tanggal 05 Mei 2017 sebesar USD 55.075,26 dan telah dicatat sebagai kredit
pada Buku Bank pada tanggal 05 Mei 2017 sebesar USD 55.075,26 (Rp 733.712.614,00);

Menimbang :

PE
N

GA

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai yang
tercantum dalam Invoice Nomor: 1060317-5 tanggal 17 Maret 2017 sebesar USD
55.075,26, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 139034 tanggal
30 Maret 2017 sebesar CIF USD 55.075,26, adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau
yang seharusnya dibayar, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding
dikabulkan seluruhnya dan koreksi Terbanding atas nilai pabean dalam Keputusan Nomor:
KEP-5022/KPU.01/2017 tanggal 03 Agustus 2017 dibatalkan, sehingga tagihannya menjadi
nihil;

Mengingat :

Memutuskan :

IA
T

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 terkait;

ET
AR

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor: KEP-5022/KPU.01/2017 tanggal 03 Agustus 2017 tentang
Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP006747/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 10 April 2017, atas nama: Pemohon
Banding, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Non Woven Fabric (3 jenis
barang) sesuai PIB Nomor: 139034 tanggal 30 Maret 2017 sebesar CIF USD 55.075,26,
sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus
dibayar nihil;

KR

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam
persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Majelis IXB
Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

SE

Drs. Sunarto, M.M., M.H.
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Asep Komara, S.E.

sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu
tanggal 28 Nopember 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;

