: PUT-002858.19/2018/PP/M.IXA Tahun 2019

Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak

: 2018

Pokok Sengketa

: bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok

PA
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Putusan Nomor

DI
LA
N

sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Nilai
Pabean atas jenis barang berupa 30ml Empty Bottle (Glass
Bottle), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon
Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor
417640 tanggal 18 September 2017 dengan Total Nilai Pabean
sebesar CIF USD20,172.80, yang ditetapkan Terbanding dengan
Total Nilai Pabean sebesar CIF USD76,032.00 sehingga
Pemohon
Banding
diharuskan
membayar
kekurangan
pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan
denda administrasi sebesar Rp97.600.000,00 (sembilan puluh
tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui
Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

GA

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan
adalah sebagai berikut:

PE
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a. bahwa 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;

IA
T

b. bahwa di dalam DNP Pemohon menyatakan bahwa barang impor bukan merupakan
subjek penjualan ke dalam daerah pabean;
c. bahwa bukti korespondensi dan Purchase Order sebagai awal mula terbentuknya suatu
transaksi tidak dilampirkan. Sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi yang
diberitahukan;

ET
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d. bahwa berdasarkan Sales Contract diketahui bahwa terdapat 4 shipment, dan PIB yang
terdaftar merupakan shipment terakhir. Namun Pemohon hanya dapat melampirkan 2
invoice, sehingga tidak dapat ditelusuri kebenaran transaksi untuk 3 shipment sebelumnya;
e. bahwa berdasarkan Sales Contract dan Invoice, diketahui bahwa payment term T/T 30
days from BL date. Namun pemohon tidak dapat melampirkan bukti pembayaran;
bahwa berdasarkan Invoice diketahui bahwa incoterm adalah CNF, dan pada PI B
diberitahukan bahwa asuransi dalam negeri, namun Pemohon tidak dapat melampirkan
bukti polis asuransi sehingga diragukan kebenaran transaksi yang diberitahukan;

KR

f.

SE

g. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan rekening koran dan pencatatan/pembukuan
atas transaksi secara lengkap (jurnal umum, general ledger, buku hutang, buku kas, buku
pembelian, buku penjualan, dan/atau buku persediaan) sehingga tidak dapat dilakukan
pengujian yang menyeluruh atas kebenaran transaksi yang bersangkutan;
h. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN sehingga tidak dapat
dibuktikan bahwa barang yang diimpor adalah milik importir;

i.

bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya
dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang

antara data data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa meyakini
bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan dalam PIB merupakan harga yang
sebenarnya atau seharusnya dibayar;
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bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka nilai pabean atas Pemberitahuan Impor Barang
nomor 417640 tanggal 18 September 2017 ditetapkan Pos 1 ditetapkan nilai pabeannya
dengan menggunakan Metode III barang serupa sebesar CIF USD 0,1485/PCE sehingga total
nilai pabean pada PIB Nomor 417640 tanggal 18 September 2017 ditetapkan sebesar CIF
USD 76.032,00;
bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka penetapan nilai pabean yang diberitahukan dalam
PIB nomor 417640 tanggal 18 September 2017 dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

DI
LA
N

bahwa dalam hukum secara umum, dikenal adanya asas keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan;
bahwa terkait asas keadilan dapat disampaikan bahwa menurut L.J. van Apeldorn, keadilan itu
memperlakukan sama kepada hal yang sama dan memperlakukan hal yang tidak sama
sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki
dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk
perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dah kenyataan-kenyataan;

GA

bahwa sedangkan di dalam pemungutan pajak juga dikenal adanya asas, dengan beberapa
pendapat sebagai berikut
a. bahwa Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak di antaranya adalah Asas
kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus
dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama);

PE
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b. bahwa Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak di antaranya adalah Asas keadilan
yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama
diperlakukan sama pula;

IA
T

bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut baik hukum secara umum maupun dalam
pemungutan pajak, telah jelas bahwa asas keadilan maupun kesamaan mempersyaratkan hal
yang prinsip yaitu kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Dengan kata lain, jika kondisi
tidak sama maka tidak dapat diperlakukan sama, sehingga wajib pajak/importir yang tidak
memenuhi ketentuan untuk menyerahkan data-data yang diminta seyogyanya tidak dapat
diperlakukan sama;

ET
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bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
mengatur tentang asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
bahwa asas keadilan yang menerapkan adanya perlakuan yang tidak sama tersebut di atas
dimaksudkan agar pengguna jasa menjadi tertib;

SE

KR

bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dijelaskan sebagai
berikut:
Pasal 16
Orang yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan tambahan alasan, penjelasan atau
bukti, dan/atau data pendukung secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas kehendak sendiri
dengan ketentuan:
a. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) had terhitung sejak tanggal
tanda terima berkas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
dan
b. Belum diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan dimaksud;

bahwa walaupun dalam ketentuan kepabeanan tidak mengenal adanya norma hukum yang
mengatur bahwa data-data yang tidak disampaikan dalam keberatan tidak dapat dijadikan
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bukti untuk banding di Pengadilan Pajak, namun dengan memperhatikan asas keadilan
sebagaimana dipaparkan diatas, dan agar dapat sejalan dalam upaya untuk menciptakan
masyarakat yang tertib, mengingat bahwa Terbanding telah berupaya untuk meminta kepada
yang bersangkutan untuk melengkapi data namun yang bersangkutan tidak menyampaikan
data-data dimaksud, dimohon kepada Majelis untuk tidak dapat menggunakan data-data yang
seharusnya sudah ada dan dapat diberikan pada saat keberatan, namun baru disampaikan di
persidangan, sebagai pertimbangan dalam putusan;
bahwa Terbanding menyerahkan Surat Tanggapan atas Bukti Transaksi nomor SR406/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 12 November 2018, yang pada intinya menyatakan:
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bahwa berdasarkan hasii pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh
Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai
nomor KEP-1264/KPU.01/2018 tanggal 07 Februari 2018 telah sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku;
bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam
Surat Uraian Banding (SUB) sesuai LPPNP diketahui bahwa dasar pengguguran adalah data
yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi dan nilai transaksi tidak
dapat diterima berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur sehingga nilai transaksi tidak
dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya;

GA

bahwa sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a “Atas penerbitan 1NP oleh Pejabat Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus: a. Menyerahkan DNP dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP”, dan pasal 28 ayat 5(b) PMK
160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 34/PMK.04/2017 dalam
hal berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi tidak dapat diyakini
kebenaran dan keakuratannya, maka pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean
berdasarkan metode II s.d VI sesuai hierarki penggunaannya;

PE
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bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada
tanggal 17 Maret 2016, kiranya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

ET
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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 pejabat bea dan cukai, ketentuan
tersebut dijelaskan Iebih Ianjut sebagai berikut:
Penjelasan:
Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagal
manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan
untuk mengajukan keberatan atas 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 guna
pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.
b. bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding, Pemohon
tidak mengajukan data tambahan apa pun;

SE
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bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti
transaksi yang disampaikan oleh Pemohon kami sampaikan tanggapan atas bukti transaksi
sebagai berikut:
a. Berdasarkan invoice diketahui nilai transaksi sebesar CNF USD 20,172.80;
b. Tidak dilampirkan bukti bayar berupa TT, hanya dilampirkan rekening koran dari Bank
OCBC NISP terdapat transaksi tanggal 02 Oktober 2017 dengan keterangan Int-Bk Outw
Tt FHGCo,.Ltd HZ171904 HZ171905 sebesar USD 60,518.40;
c. Berdasarkan pencatatan yang dilampirkan oleh pemohon diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Tidak dilampirkan pencatatan hutang atas transaksi ataupun pencatatan pembelian
kepada supplier;
2. Pada jurnal yang dilampirkan tercatat pada tanggal 19 September 2017 diketeahui atas
transaksi dipecah menjadi 2;
3. Tidak dilampirkan jurnal yang mencatat mengenai pencatatan hutang maupun
pembayaran atas hutang beserta selisih kurs;
d. Tidak dlampirkan SPT Masa PPN Impor sebagaimana diberitahukan dalam PIB;
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bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang
telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas
Keberatan PT. EIP nomor KEP-1264/KPU.01/2018 tanggal 07 Februari 2018 telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding
memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon
untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
bahwa Terbanding menyatakan berdasarkan sales contract yang ditunjukkan oleh Pemohon
Banding, dinyatakan bahwa akan terdapat 4 shipment dan yang menjadi sengketa adalah
shipment ke-4;

DI
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bahwa berdasarkan kontrak tersebut dinyatakan bahwa total nilai barang yang akan dilakukan
pengimporan adalah USD80,691.2 dollar tetapi berdasarkan data yang diberikan oleh
Pemohon Banding diketahui bahwa dari 4 shipment itu total barang adalah USD88,781.2
dollar jadi terdapat perbedaan antara Sales Contract yang ditandatangani oleh kedua belah
pihak yaitu supplier maupun Pemohon Banding dengan realisasi importasi;

Menurut Pemohon Banding :

GA

bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:
T.1. Lembar Penelitian Dan Penetapan Nilai Pabean;
T.2. Surat nomor SR-406/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 12 November 2018 tentang
Tanggapan atas Bukti PT EIP KEP-1264/KPU.01/2018 tanggal 07 Februari 2018;

PE
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bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan Pemohon Banding diwajibkan
untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp97.600.000,00 dikarenakan Bea Cukai
menetapkan harga yang tertera dalam shipment Pemohon Banding, tidak dapat diterima,
sehingga Pemohon Banding diwajibkan membayar tambahan biaya PPN, Pph dan Denda,
maka dengan ini disampaikan bantahan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

IA
T

1. bahwa harga yang dilampirkan adalah harga riil yang telah disepakati oleh PT EIP dengan
FHGCo Ltd, dengan harga USD 0.0394/pc untuk pembelian 30 ml Empty Bottle (Glass
Bottle) sebanyak 512.000 pcs;
2. bahwa bukti korespondensi kami berupa sales contract yang menjadi acuan atas
pengiriman dan harga Pemohon Banding;

ET
AR

3. bahwa dalam lampiran sebelumnya, Pemohon Banding sudah melampirkan semua
dokumen yang diperlukan, termasuk 4 invoice dari shipment 1 sampai shipment 4. Dan
PIB yang terdaftar benar merupakan shipment Pemohon Banding yang ke- 4 (terakhir);
4. bahwa Pemohon Banding telah melampirkan bukti transfer, BPN pada setiap shipment
Pemohon Banding karena diketahui bahwa dalam sales contract bahwa payment term T/T
30 days from BL date;

KR

5. bahwa berdasarkan invoice diketahui bahwa incoterm adalah CNF, dan pada PIB
diberitahukan bahwa asuransi dalam negeri, Pemohon Banding pun telah melampirkan
bukti polis asuransi pada setiap shipment Pemohon Banding dalam lampiran sebelumnya;

SE

6. bahwa dokumen dan data pendukung yang telah dilampirkan pada surat uraian banding
sebelumnya sudah cukup dan lengkap;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Surat Tanggapan nomor 0157/EIP/XII/2018 tanggal
04 Desember 2018, yang pada intinya menyatakan:
1. bahwa berdasarkan invoice diketahui nilai transaksi sebesar CNF USD 20.172,80
bahwa hal ini benar adanya bahwa nilai invoice pada transaksi ini sebesar CNF USD
20.172,80 sesuai dengan dokumen yang telah dilampirkan;
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2. bahwa tidak dilampirkan bukti bayar berupa TT, hanya dilampirkan rekening koran dari
Bank OCBC NISP terdapat transaksi tanggal 02 Oktober 2017 dengan keterangan Int- Bk
Outw Tt Fengyang Glass Co., Ltd HZ171904 HZ171905 sebesar USD 60.518,40;
bahwa menanggapi point no 2 bahwa bukti bayar berupa TT sudah dijelaskan dan
dilampirkan saat sidang tanggal 23 Oktober 2018;
3. bahwa berdasarkan pencatatan yang dilampirkan oleh pemohon diketahui hal-hal sebagai
berikut:
a. bahwa Tidak dilampirkan pencatatan hutang atas transaksi ataupun pencatatan
pembelian kepada supplier

DI
LA
N

bahwa menanggapi point a bahwa pencatatan hutang atas transaksi ataupun pencatatan
pembelian kepada supplier sudah dilampirkan saat sidang anggal 23 Oktober 2018;
b. bahwa Pada jurnal yang dilampirkan tercatat pada tanggal 19 September 2017
diketahui atas transaksi dipecah menjadi dua.
bahwa menanggapi pont b, benar adanya bahwa transaksi tersebut dipecah menjadi dua
yaitu atas invoice HZ171904 & HZ171905 dimana sudah dilampirkan dalam persidangan
tanggal 23 Oktober 2018;

GA

c. bahwa tidak dilampirkan jurnal yang mencatat mengenai pencatatan hutang maupun
pembayaran atas hutang beserta selisih kurs;

PE
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bahwa pada poin c, Pemohon Banding sudah melampirkan jurnal yang mencatat
mengenai pencatatan hutang maupun pembayaran atas hutang beserta selisih kurs pada
sidang tanggal 23 Oktober 2018;
4. bahwa tidak dilampirkan SPT Masa PPN Impor sebagaimana diberitahukan dalam PIB.
Menanggapi point ini, kami akan lampirkan pada persidangan selanjutnya;
Kesimpulan :

IA
T

bahwa tanggapan Pemohon Banding atas surat nomor SR-406/KPU.01/BD.1001/2018 untuk
point-point yang telah disebutkan di atas bahwa Pemohon Banding sudah melampirkan
dokumen tambahan yang terdapat dalam point tersebut pada persidangan tanggal 23 Oktober
2018. Dan untuk SPT Masa PPN akan dilampirkan pada persidangan selanjutnya;

ET
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bahwa Pemohon Banding menyerahkan Matriks Sengketa tanggal 22 Januari 2019, yang
pada intinya menyatakan:

KR

bahwa barang sesuai PIB nomor 417640 tanggal 18 September 2017 yang diberitahukan:
a. Jenis barang
: 30ML Empty Bottle (Glass Bottle) - Baru
b. Negara Asai
: China (CN)
c. Nilai Pabean (CIF) : USD 20.172,80
d. Supplier
: FHGCo., Ltd.

SE

bahwa berdasarkan SPTNP nomor SPTNP-023604/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 17
Oktober 2017, barang tersebut ditetapkan nilai pabeannya sebagai berikut:

Keterangan:
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bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan nilai pabean oleh Penjabat Bea
dan Cukai sehingga PT. EIP dikenakan tambah bayar sebesar Rp97.600.000,00;

GA

DI
LA
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bahwa penetapan nilai pabean oleh Penjabat Bea dan Cukai yang menyebabkan PT. EIP
dikenakan tambah bayar sebesar Rp97.600.000,00 adalah tidak benar dikarenakan
Pemberitahuan Impor barang yang dilakukan sudah benar dan telah sesuai dengan nilai
kontrak yang kami terima, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Sales Contract 20170804
sebagai berikut:

PE
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bahwa Keterangan:
bahwa Selisih antara Contract Number: 20170809 dengan keempat shipment atau PIS di atas
adalah dikarenakan: pada shipment ke 2 terdapat pengiriman 20 gr Empty Baffle (Glass
Bottle) sebanyak USD 8.100 (0.025x324.000), sales sales contract no : 20170717 tanggal 17
Juli 2017;

ET
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bahwa berikut adalah Sales Contract 20gr Balsam Jar (empty glass bottle):

bahwa penjelasan tertulis Pengeluaran Kas dan Bank 17-OP-1710005472, tanggal 02 Oktober
2017, Telegraphic Transfer Report : 02 Okt 2017 I Bank Ref No. BVTT172710940890 Cust.
Ref No. 17-OP-5472 I Jumlah USD 60.518,40;

KR

bahwa pada Tanggal 02 Oktober 2017 PT. EIP mentransfer kepada FHGCo., Ltd. sebesar
USD 60.518,40 untuk 2 Invoice sebagai berikut:

SE

bahwa berikut adalah rincian pembayaran keempat (ke-4) shimpent atas contract 20170804
dan 20170717 (pada shipment kedua) dari PT. EIP mentransfer kepada FHGCo., Ltd. :

bahwa Kesimpulan :
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bahwa Maka dengan ini disimpulkan bahwa selisih pada PIB terjadi karena pada shipment
kedua tersebut terdapat pengiriman 20 gr empty bottle sebanyak 324.000 pcs pada sales
contract 20170717 tanggal 17 July 2017. Harga tersebut merupakan harp riil yang disepakati
oleh PT EIP dengan FHGCo Ltd. Dan kami telah menyerahkan dokumen-dokumen yang
diperlukan secara Iengkap;
bahwa Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 22 Januari
2019, yang pada intinya menyatakan:
bahwa Penjelasan Tertulis Perbedaan Jumlah Sales Contract 20170804 dengan PIB:

GA

DI
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1.

PE
N

bahwa Keterangan:

bahwa Selisih antara Contract Number : 20170804 dengan keempat shipment atau PIE diatas
adalah dikarenakan : pada shipment ke 2 terdapat pengiriman 20 gr Empty Bottle (Glass
Bottle) sebanyak USD 8.100 (0.025x324.000), sales contract no : 20170717 tanggal 17 Juli
2017;

2.

ET
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bahwa berikut adalah Sales Contract 20gr Balsam Jar (empty glass bottle):

bahwa Penjelasan tertulis Pengeluaran Kas dan Bank 17-OP-1710005472, tanggal 02
Oktober 2017

KR

bahwa Telegraphic Transfer Report : 02 Okt 2017 I Bank Ref No. BVTT172710940890 I Cust.
Ref No. 17-0P-5472 I Jumlah USD 60.518,40;

SE

bahwa Pada Tanggal 02 Oktober 2017 PT. EIP mentransfer kepada FHGCo., Ltd. sebesar
USD 60.518,40 untuk 2 Invoice sebagai berikut:

bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
P.1 Keputusan Terbanding nomor KEP-1264/KPU.01/2018 tanggal 07 Februari 2018;
P.2 Bukti Penerimaan Negara tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp97.600.000,00;
P.3 SPTNP Nomor SPTNP-023604/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
P.4 Sales Confirmation nomor 20170804 tanggal 04 Agustus 2017;
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P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
P.29
P.30
P.31
P.32

GA

P.20
P.21
P.22
P.23

Menurut Majelis :
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P.16
P.17
P.18
P.19

SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang);
Telegraphic Transfer Bank OCBC NISP;
Invoice nomor HZ171905 tanggal 29 Agustus 2017;
Packing List nomor HZ171905 tanggal 29 Agustus 2017;
Surat Keberatan Nomor 182/EIP/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017;
PIB nomor 417640 tanggal 18 September 2017;
PIB nomor 393226 tanggal 05 September 2017;
Bill of Lading Nomor KMTCSHAA375335 tanggal 02 September 2017;
Form E nomor E173400910080071 tanggal 25 Agustus 2017;
Marine Cargo Certificate of Insurance;
Lembar Pengesahan Akta oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.030152686 tanggal 13 Juli 2017;
Akta Notaris Nomor 41 tanggal 20 Juni 2017;
Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 26 Maret 2018;
Pakta Integritas;
Billing DJBC Nomor 620171000111108 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar
Rp97.600.000,00;
Bukti Penerimaan Negara tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp97.600.000,00;
Surat Keberatan Nomor 0499/EIP/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 (bermeterai);
Akta Nomor 41 tanggal 20 Juni 2017 (bermeterai);
Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0152686 tanggal 13
Juli 2017;
Pengeluaran Kas dan Bank (bermeterai);
Rekening Koran (bermeterai);
Telegraphic Transfer;
Buku Besar Bank (bermeterai);
Buku Besar Persediaan (bermeterai);
Pembelian (bermeterai);
Surat Nomor 0157/EIP/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018;
Matriks Sengketa tanggal 22 Januari 2019;
Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 22 Januari 2019;
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T

P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15

ET
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bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 417640 tanggal 18
September 2017, jenis barang berupa 30ml Empty Bottle (Glass Bottle), Negara asal China,
dengan nilai pabean sebesar CIF USD20,172.80;

SE

KR

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-1264/KPU.01/2018 tanggal
07 Februari 2018, nilai pabean untuk jenis barang berupa 30ml Empty Bottle (Glass Bottle),
yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 417640 tanggal 18 September 2017, nilai pabean
sebesar total CIF USD20,172.80 menjadi sebesar total CIF USD76,032.00 dengan alasan bahwa:
1.
bahwa bukti korespondensi dan Purchase Order sebagai awal mula terbentuknya suatu
transaksi tidak dilampirkan, sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi yang
diberitahukan;
2.
bahwa berdasarkan Sales Contract diketahui bahwa terdapat 4 shipment, dan PIB
yang terdaftar merupakan shipment terakhir. Namun Pemohon hanya dapat
melampirkan 2 invoice, sehingga tidak dapat ditelusuri kebenaran transaksi untuk 3
shipment sebelumnya;
3.
bahwa berdasarkan Sales Contract dan Invoice, diketahui bahwa payment term T/T 30
days from BL date. Namun Pemohon tidak dapat melampirkan bukti pembayaran;
4.
bahwa berdasarkan, Invoice diketahui bahwa incoterm adalah CNF, dan pada PIB
diberitahukan bahwa asuransi dalam negeri, namun Pemohon tidak dapat melampirkan
bukti polis asuransi sehingga diragukan kebenaran transaksi yang diberitahukan;
5.
bahwa
Pemohon
Banding
tidak
melampirkan
rekening
koran
dan
pencatatan/pembukuan atas transaksi secara lengkap (jurnal umum, general ledger,
buku hutang, buku kas, buku pembelian, buku penjualan, dan/atau buku persediaan)
sehingga tidak dapat dilakukan pengujian yang menyeluruh atas kebenaran transaksi

6.

PA
JA
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7.

yang bersangkutan;
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN sehingga tidak dapat
dibuktikan bahwa barang yang diimpor adalah milik importir;
bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya
dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang
antara data data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa
meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB
merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

DI
LA
N

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 0034/EIP/III/2018 tanggal 26 Maret
2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP1264/KPU.01/2018 tanggal 07 Februari 2018 dengan alasan bahwa harga yang dilampirkan
adalah harga riil yang disepakati oleh Pemohon Banding dengan FHGCo. Ltd., dengan harga
sebesar USD 0.0394/pc untuk pembelian 30 ml Empty Bottle (Glass Bottle) jumlah 512.000
pcs dan data harga Terbanding dapat berbeda dengan harga beli Pemohon Banding, karena
perbedaan spesifikasi material;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan
Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut:

ET
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IA
T
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GA

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean jenis
barang berupa 30ml Empty Bottle (Glass Bottle), Negara asal China, yang diberitahukan
dengan PIB Nomor: 417640 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pabean sebesar total CIF
USD20,172.80 menjadi sebesar total CIF USD76,032.00 dengan alasan bahwa:
1.
bahwa bukti korespondensi dan Purchase Order sebagai awal mula terbentuknya suatu
transaksi tidak dilampirkan, sehingga diragukan kebenaran nilai transaksi yang
diberitahukan;
2.
bahwa berdasarkan Sales Contract diketahui bahwa terdapat 4 shipment, dan PIB
yang terdaftar merupakan shipment terakhir. Namun Pemohon hanya dapat
melampirkan 2 invoice, sehingga tidak dapat ditelusuri kebenaran transaksi untuk 3
shipment sebelumnya;
3.
bahwa berdasarkan Sales Contract dan Invoice, diketahui bahwa payment term T/T 30
days from BL date. Namun Pemohon tidak dapat melampirkan bukti pembayaran;
4.
bahwa berdasarkan, Invoice diketahui bahwa incoterm adalah CNF, dan pada PIB
diberitahukan bahwa asuransi dalam negeri, namun Pemohon tidak dapat melampirkan
bukti polis asuransi sehingga diragukan kebenaran transaksi yang diberitahukan;
5.
bahwa
Pemohon
Banding
tidak
melampirkan
rekening
koran
dan
pencatatan/pembukuan atas transaksi secara lengkap (jurnal umum, general ledger,
buku hutang, buku kas, buku pembelian, buku penjualan, dan/atau buku persediaan)
sehingga tidak dapat dilakukan pengujian yang menyeluruh atas kebenaran transaksi
yang bersangkutan;
6.
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN sehingga tidak dapat
dibuktikan bahwa barang yang diimpor adalah milik importir;
7.
bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya
dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang
antara data data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa
meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB
merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

KR

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan
bahwa “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 Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016
(Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk)
menyatakan:

(1)

Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang
bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

(2)

Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International
Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF);

DI
LA
N
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bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk
Penghitungan Bea Masuk tersebut menyatakan “Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi 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;

GA

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 417640 tanggal 18 September
2017 dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa;

PE
N

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 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (persyaratan gugur atau tidak
diterimanya nilai transaksi);

IA
T

bahwa Pemohon Banding pada persidangan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

ET
AR

bahwa PIB nomor 417640 tanggal 18 September 2017, dengan data sebagai berikut:
· Uraian barang 30ml Empty Bottle (Glass Bottle), 512.000 pieces;
· Nilai Pabean CIF USD20.172,80;
· Nomor/ tanggal Invoice HZ171905 tanggal 29 Agustus 2017;
· Pengirim/ Penjual FHGCo.,Ltd., China;
· B/L Nomor KMTCSHAA375335 tanggal 02 September 2017;
· Nama Kapal POSEN V.1707S;

SE

KR

bahwa Invoice Nomor HZ171905 tanggal 29 Agustus 2017 dengan data sebagai berikut:
· Penerbit FHGCo.,Ltd., China;
· Tujuan kepada PT Eagle lndo Pharma;
· Uraian barang 30ml Empty Bottle (Glass Bottle), 512.000 pieces;
· nilai transaksi CNF USD20.172,80;
· sarana pengangkut POSEN V.1707S;
· Remarks Bank of China Fengyang, Branch, Account Nomor 181226185629;
bahwa Certificate of Insurance, Marine Cargo Nomor 000153, tanggal 02 September 2017,
untuk asuransi terhadap barang dengan data-data:
· Nama Perusahaan Asuransi PT Asuransi FPG Indonesia;
· Pihak yang diasuransikan PT EIP;
· Nama Kapal POSEN V.1707S;
· Nomor B/L KMTCSHAA375335 tanggal 02 September 2017;

·
·
·

Nomor Invoice HZ171905;
Nilai yang diasuransikan USD20.172,80;
Nilai Asuransi USD5,12;

PA
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bahwa Bukti Transfer (Telegraphic Transfer Report) pada Bank OCBC NISP, tanggal 02
Oktober 2017:
· Tujuan FHGCo.,Ltd., China;
· Bank: Bank of China, Anhui;
· Account Number 181226185629;
· Pengirim PT EIP;
· Nilai USD60.518,40;

DI
LA
N

bahwa Buku Pengeluaran Kas dan Bank PT EIP, untuk pengiriman uang ke FHGCo.,Ltd.,
sebesar USD60.518,40, dengan perincian untuk pembayaran tagihan 2 (dua) invoice, dengan
nomor HZ171904 dan nomor HZ171905, masing-masing sebesar USD40.345,60 dan
USD20.172,80;
bahwa Rekening Koran PT. EIP pada pada Bank OCBC NISP, yang mana pada tanggal 02
Oktober 2017 dilakukan pendebetan sebesar USD60.518,40, Nilai sebesar USD60.518,40 ini
merupakan pembayaran terhadap invoice nomor HZ171904 dan nomor HZ 171905 ke
FHGCo.,Ltd.;

GA

bahwa berdasarkan uraian di atas, barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan
Invoice Nomor: HZ171905 tanggal 29 Agustus 2017 adalah 30ml Empty Bottle (Glass Bottle)
dari FHGCo. Ltd. dengan total harga sebesar CNF USD20,172.80;

PE
N

bahwa barang berupa 30ml Empty Bottle (Glass Bottle) dari FHGCo. Ltd. dengan Bill of Lading
Nomor: KMTCSHAA375335 tanggal 02 September 2017 dan Invoice Nomor: HZ171905
tanggal 29 Agustus 2017 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 417640 tanggal 18 September
2017 dengan nilai pabean sebesar CIF USD20,172.80;

IA
T

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding,
diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 417640 tanggal 18 September 2017
adalah impor 30ml Empty Bottle (Glass Bottle) dari FHGCo. Ltd., dengan total harga CNF
USD20,172.80 sesuai dengan Invoice Nomor: HZ171905 tanggal 29 Agustus 2017, dan
asuransi dibayar di dalam negeri, nomor 000153 tanggal 02 September 2017, penerbit PT
Asuransi FPG Indonesia sehingga total nilai pabean sebesar CIF USD20,172.80;

KR

ET
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bahwa Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada FHGCo. Ltd. sebesar
USD60.518,40, pembayaran untuk Invoice Nomor: HZ171905 tanggal 29 Agustus 2017
sebesar USD20,172.80 dan Invoice Nomor: HZ171904 tanggal 27 Agustus 2017 sebesar
USD40.345,60 sehingga total pembayaran sebesar USD60.518,40, sesuai Bukti pembayaran
dengan Bukti Transfer (Telegraphic Transfer Report) pada Bank OCBC NISP tanggal 02
Oktober 2017 sebesar USD60.518,40 dan Rekening Koran Bank OCBC NISP untuk tanggal
02 Oktober 2017. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terhadap Bukti pembayaran
dengan Bukti Transfer (Telegraphic Transfer Report) pada Bank OCBC NISP tanggal 02
Oktober 2017 sebesar USD60.518,40 dan Rekening Koran Bank OCBC NISP untuk tanggal
02 Oktober 2017 adalah pembayaran untuk Invoice Nomor: HZ171904 tanggal 27 Agustus
2017 sebesar USD40.345,60 dan Invoice Nomor: HZ171905 tanggal 29 Agustus 2017 sebesar
USD20,172.80;

SE

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding
dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 417640
tanggal 18 September 2017 sebesar CIF USD20,172.80 adalah merupakan harga yang
sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding;

Menimbang :
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang
impor berupa 30ml Empty Bottle (Glass Bottle), Negara asal China, yang tercantum dalam
Invoice Nomor: HZ171905 tanggal 29 Agustus 2017 dan telah diberitahukan sebagai nilai

pabean dalam PIB Nomor: 417640 tanggal 18 September 2017 sebesar total CIF
USD20,172.80 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar
Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya
permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor:
KEP-1264/KPU.01/2018 tanggal 07 Februari 2018;
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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 perkara
ini;

Memutuskan :

DI
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N

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1264/KPU.01/2018 tanggal 07 Februari 2018
tentang Penetapan atas Keberatan PT EIP Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat
Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP023604/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 17 Oktober 2017, atas nama Pemohon
Banding, dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 417640 tanggal 18 September 2017,
jenis barang berupa 30ml Empty Bottle (Glass Bottle), Negara asal China, sebesar total CIF
USD20,172.80, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus
dibayar adalah nihil;

PE
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Drs. Surendro Suprijadi, MM
Drs. Sunarto, MM, MH
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
Zulfenny E. N. Nerwan
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Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan
musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti sebagai berikut:
sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,
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dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta
tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding:

