: PUT-002316.19/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019

Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak

: 2018

Pokok Sengketa

: bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa
dalam banding ini adalah penetapan Nilai Pabean atas barang impor
Indian Groundnut Kernels, 3X20’ Container Sesuai B/L Baik/Bagus,
Barang Baru, Negara asal India, yang diberitahukan oleh Pemohon
Banding dalam PIB Nomor: 527854 tanggal 16 November 2017
dengan nilai pabean sebesar CIF USD62,700.00, dan oleh
Terbanding nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD69,600.00,
sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan
pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda
sebesar Rp19.914.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
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Putusan Nomor

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan dokumen bukti transaksi yang dilampirkan antara lain diketahui sebagai
berikut:
No
a

Dokumen

Nomor

Tanggal
16-11-2017

Nilai (USD)
62.700,00
0,00
0,00
62.700,00
--62.700,00

527854

b
c

Purchase Order
Sales Contract

--162/GNS/17-18

d

Invoice

162/GNS/17-18

25-10-2017

62.700,00

e
f
g
h
i

BL
Polis Asuransi
Bukti bayar
Rekening koran
Pembukuan

----62.700,00
62.700,00

j

Dokumen lain

SSMAJKTCC0649
06-11-2017
STC3086832000100
10-11-2017
--10-11-2017
--10-11-2017
Buku Bank BII USD Pemuda
Buku Uang Muka Pembelian Import
Jurnal transaksi
Faktur Penjualan
Form AI

GA

PIB
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--25-10-2017

Keterangan
CIF
Asuransi
Freight
CIF
Tidak dilampirkan
CIF
100% TT after faxing
BL copy
CIF
100% TT after faxing
BL copy
Freight Prepaid
Ditutup di LN
-----

KR

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagaimana diuraikan di atas dapat
Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemohon banding tidak melampirkan purchase order dan bukti korespondensi (surat,
faksimili, e-mail) terkait proses penawaran harga sehingga proses terbentuknya harga yang
disepakati antara supplier dan pemohon banding tidak dapat diketahui.
b. Pemohon tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan
bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT. SRA.
c. bahwa pada saat importasi dan pengajuan keberatan, Pemohon Banding tidak
melampirkan dokumen pendukung secara lengkap sehingga pengujian kebenaran nilai
transaksi tidak dapat dilakukan secara utuh.

SE

Menurut Pemohon Banding:
bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai purchase order, Pemohon Banding hanya memiliki
sales contract;
bahwa Pemohon Banding melampirkan pembukuan (buku hutang, kartu stock, buku bank) dan
rekening koran;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa uraian untuk
PIB nomor pendaftaran 524854 tanggal 16 November 2017 (KEP-598/KPU.01/2017) yang telah
Pemohon Banding berikan telah benar adanya;
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Menurut Majelis:

DI
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bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini sesuai Keputusan Terbanding Nomor
KEP-598/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 adalah penetapan nilai pabean atas barang
impor Indian Groundnut Kernels, 3X20” Container, negara asal India, yang diberitahukan dalam
PIB Nomor 527854 tanggal 16 November 2017, nilai pabean CIF USD62,700.00 dan oleh Terbanding
nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD69,600,00, sehingga Pemohon Banding diharuskan
membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp19.914.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah),
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
tahun, mengatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari
barang yang bersangkutan;

GA

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan Bea
Masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu;
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bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa Nilai Pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost,
Insurance, dan Freight (CIF);
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bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa Nilai transaksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya
dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah
Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai
transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang
sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

KR

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor 527854 tanggal 16 November
2017, uraian barang Indian Groundnut Kernels, 3X20” Container, jumlah barang 60 TNE (1200 Bag),
negara asal India, pengirim/penjual Sabari Export, House B/L nomor SSLMAJKTCC0649 tanggal 06
November 2017, Invoice/Packing List Nomor 162/GNS/17-18 tanggal 25 Desember 2017 sebesar CIF
USD62,700.00;

SE

bahwa Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, mengatur bahwa
dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar
dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan
tertentu;
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bahwa Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Pejabat Bea dan
Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum
penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pemberitahuan pabean;
bahwa Terbanding melakukan penetapan nilai pabean barang impor pada PIB Nomor 527854
tanggal 16 November 2017, uraian barang Indian Groundnut Kernels, 3X20” Container, dengan
menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (Metode II), sehingga total nilai pabean
barang impor pada PIB a quo ditetapkan dari CIF USD62,700.00 menjadi CIF USD69,600,00;
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bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010
tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa:
(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 objek 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 pemeriksaan
fisik; dan
(e) menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada
pemberitahuan pabean impor;
bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
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Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa:
“(1) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
menunjukkan bahwa:
a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek 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 menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang
Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki
penggunaannya.”

SE
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bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai
nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean
(LPPNP) nomor 014405 tanggal 21 November 2017, Terbanding melakukan penetapan nilai
pabean barang impor pada PIB Nomor 527854 tanggal 16 November 2017, uraian barang Indian
Groundnut Kernels, 3X20” Container, dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang
Identik (Metode II), sehingga harga satuan barang impor pada PIB a quo ditetapkan dari CIF
USD1,045.0000/TNE menjadi CIF USD1,160.0000/TNE, PIB pembanding nomor 528035 tanggal 16
November 2017 (Pos 1), B/L tanggal 03 November 2017, uraian barang Groundnut Kernels;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Pos 1 pada PIB pembanding nomor 528035 tanggal
16 November 2017 (screenshot CEISA Impor tanpa dokumen pelengkap pabean), negara asal India;
importir PT LBU; pemasok Sabari Export; B/L tanggal 03 November 2017; uraian barang Groundnut
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Kernels, jumlah barang 40 TNE; harga satuan CIF USD1,160.0000/TNE;
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bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa dua barang dianggap Identik atau yang
selanjutnya disebut Barang Identik adalah apabila keduanya sama dalam segala hal, paling tidak
karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta:
a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama;
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bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa nilai transaksi barang identik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan nilai pabean sepanjang
memenuhi persyaratan:
a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan
berdasarkan nilai transaksi;
b. tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang
ditentukan nilai pabeannya; dan
c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan
jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
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bahwa angka 3 huruf a dan huruf b Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa
penyesuaian jumlah barang dan tingkat perdagangan dengan menggunakan informasi yang
objektif dan terukur berupa price list dari pemasok data pembanding;
bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis tidak dapat memeriksa kebenaran penetapan nilai
pabean oleh Terbanding karena Terbanding hanya melampirkan fotokopi screenshot PIB
pembanding dari sistem CEISA Impor tanpa dilampiri dokumen pelengkap pabean;
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bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat
banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

KR

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Contract nomor 162/GNS/17-18 tanggal 25
Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Sabari Export (Seller) untuk Pemohon Banding (Buyer), yang
merinci, antara lain: uraian barang Indian Goundnut Kernels, New Crop, Tamilnadu, 90/95 Java,
quantity 60 MTS in 20” FCL container (5% variation in total quantity per container allowed),
packing in 50 Kg Gross New Thin Jute Bags, harga satuan USD1,045.00/MT CIF Jakarta, total
nilai kontrak USD62,700.00, shipment on or before 31 October 2017, payment 100% T/T after
faxing BL copy;

SE

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice nomor 162/GNS/17-18 tanggal
25 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Sabari Export untuk Pemohon Banding, menunjuk Contract
nomor 162/GNS/17-18 tanggal 25 Oktober 2017, uraian barang, quantity, dan harga satuan
sebagaimana tercantum pada Contract nomor 162/GNS/17-18 tanggal 25 Oktober 2017, sehingga
total nilai invoice CNF USD62,700.00;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas B/L nomor SSLMAJKTCC0649 tanggal 06 November 2017,
description of goods 1200 Bags Indian Groundnut Kernels, gross weight 60,240 Kg, net weight 60,000 Kg,

vessel/voy Navios Vermilion 029E, port of loading Chennai (India), port of discharge Jakarta (Indonesia),
dimana tercantum freight prepaid;
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bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Certificate of Insurace Nomor STC3086832000100 tanggal
10 November 2017 yang diterbitkan oleh Royal Sundaram General Insurance Co. Limited-India, tercantum
antara lain: open cover policy no. ST20002187000100, penjamin (assured) Sabari Export, voyage from
Chennai (India) to Jakarta (Indonesia), vessel Navios Vermilion 029E, uraian barang Indian Groundnut
Kernels, nilai yang diasuransikan USD68,970.00 (basis of valuation invoice value+10%), nilai premi
USD1,985.00;
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bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan
(Transfer and Overbooking Application) Maybank tanggal 10 Novermber 2017 atas beban
rekening Pemohon Banding nomor 2104101316 dengan yang ditujukan kepada (beneficiary)
Sabari Export, nomor rekening 08750360865013, Swift Code TMBLINBBCHE pada Tamilrad
Mercantile Bank LImited, sebesar USD62,700.00, dengan berita Inv No. 161/GNS/17-18;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Keuangan (Statement of Financial
Account) Maybank atas nama Pemohon Banding, nomor rekening 2104101316, periode
November 2017, mata uang USD, tercatat transaksi debit sebesar USD62,700.00 tanggal 00
November 2017, dengan keterangan Sabari Export 08750360865013;

GA

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding telah mencatat pembayaran barang
impor a quo, antara lain pada Buku Besar (Rinci) periode 01 s.d. 30 November 2017 dan Buku
Bank periode 01 s.d. 30 November 2017;
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bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nilai pabean
yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 527854 tanggal 16 November 2017 atas
barang impor Indian Groundnut Kernels, 3X20” Container, quantity 60 TNE (1200 Bags), negara asal
India, sebesar CIF USD62,700.00 adalah nilai transaksi, yang merupakan harga yang sebenarnya
atau yang seharusnya dibayar;

Menimbang:
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bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam
persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk
mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan Nilai Pabean atas barang
impor Indian Groundnut Kernels, 3X20” Container, negara asal India, sebesar CIF USD62,700.00
sesuai PIB Nomor PIB Nomor 527854 tanggal 16 November 2017, sehingga bea masuk, pajak dalam
rangka impor dan denda yang harus dibayar nihil.

Mengingat:

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

KR

Memutuskan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor KEP-598/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan atas Surat

SE

Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-026226/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal
21 November 2017 atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan Nilai Pabean atas barang
impor Indian Groundnut Kernels, 3X20” Container, CIF USD62,700.00 sesuai yang diberitahukan
dalam PIB Nomor 527854 tanggal 16 November 2017, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka

impor serta denda yang masih harus dibayar nihil;
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 berdasarkan

Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.
Usman Pasaribu, S.Sos, M.H.
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M.
dengan dibantu
Wawan Haryanto, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
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musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera
Pengganti sebagai berikut:

sebagai Panitera Pengganti.
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Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal
30 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri
oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

