:

PUT-117544.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018

Jenis Pajak

:

Bea Masuk

Tahun Pajak

:

2017

Pokok sengketa

:

bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa
dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean dengan
metode pengulangan yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan
nilai transaksi barang serupa atas PIB Nomor 211950 tanggal 12 Mei
2017, yaitu berupa 13.821,65 Kgm Chilled Boneless Beef Topside
IW/VAC, Negara asal: Australia, yang diberitahukan oleh Pemohon
Banding sebesar CIF USD 68,417.17, kemudian ditetapkan oleh
Terbanding menjadi sebesar CIF USD 76,561.02 yang mengakibatkan
kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka
impor sebesar Rp13.693.000,00 yang tidak disetujui Pemohon
Banding

DI
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N
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Putusan Nomor

Menurut Terbanding

PE
N

GA

bahwa Terbanding menerbitkan KEP-6615/KPU.01/2017 tanggal 29 September 2017 dengan
alasan bahwa data yang ada tidak memadai dan tidak dapat diyakini untuk dilakukan
pemeriksaan nilai transaksi, terutama dalam hal pembukuan sehingga harga yang
diberitahukan dalam PIB nomor 211950 tanggal 12 Mei 2017 tidak dapat diterima sebagai nilai
pabean, nilai pabean selanjutnya ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) nilai
transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total nilai pabean
ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 76.561,02 dan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka
impor dan denda sebesar Rp13.693.000,00;
bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Surat nomor SR-241/KPU.01/BD.10/2018
tanggal 23 Mei 2018 perihal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Urian Banding, pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut:

IA
T

A. Pokok Sengketa

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Surat
Uraian Banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas
alasan banding yang diajukan ofeh Pemohon Banding;

ET
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bahwa terbanding menolak dengan tegas semua dalil-dalil pemohon banding dalam surat
banding kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
bahwa berdasarkan penelitian, pada intinya pemohon banding mengajukan banding atas
Keputusan Terbanding KEP-6615/KPU.01/2017 tanggal 29 September 2017 dengan alasan
seperli yang disebutkan dalam surat banding, namun atas hal tersebut Terbanding akan
menguraikan dasar penetapan Terbanding pada butir-butir berikutnya;
bahwa keberatan adalah atas penetapan nilai pabean;

KR

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan PIB nomor 211950
tanggal 12 Mei 2017 sebagai berikut:
Jenis barang
Negara Asal
Nilai Pabean
Supplier

SE

a.
b.
c.
d.

:
:
:
:

Chilled Boneless Beef Topside IW/VAC;
Australia (AU);
CIF USD 68.417,17;
JBS Australia Pty Limited.

bahwa Terbanding m'enetapkan nilai pabean atas importasi tersebut di atas menjadi sebagai
berikut:
Pos

1

Jenis Barang

Chilled Boneless Beef Topside
IW/VAC

Jumlah
13.821,65

PIB (CIF) USD
Harga Sat
Total
4,95/KGM
65.417,17

Penetapan (CIF) USD
Harge Sat
Total
5,5392/KGM 76.561,02

bahwa alasan dan Metode Penetapan Pejabat Bea dan Cukai adalah sesuai yang tercantum
dalam LPPNP nomor 006270 tanggal 09 Juni 2017;
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bahwa jumlah tagihan BM dan PDRI adalah Rp13.693,000,00 (tiga belas juta enam ratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah);
bahwa alasan keberatan adalah sesuai yang tercantum dalam surat permohonan keberatan
nomor IMS/BC/201708-001 tanggal 03 Agustus 2017.
B. Penelitian Terhadap Sengketa

bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar
penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan, dan data terkait lainnya;
bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan nilai
pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai;

DI
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bahwa terhadap importasi Pemohon Banding ditetapkan pada jalur hijau (HM) sehingga tidak
dilakukan pemeriksaaan fisik;
bahwa berdasarkan LPPNP alasan penetapan Pejabat Bea dan Cukai adalah confirmation of
sale tanpa validasi kedua pihak sehingga nilai transaksi diragukan kebenarannya;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 34/PMK.04/2016, disebutkan pada:
Pasal 22

GA

(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 sebagainnana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

PE
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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;

IA
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d. meneliti basil pemeriksaan
pemeriksaan fisik; dan

fisik,

untuk

barang-barang

yang

dilakukan

untuk

e. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan
pabean impor;

ET
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Pasal 23

(1) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
menunjukkan bahwa:
a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli;
b. persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;

KR

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.

SE

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 nilai Barang ldentik dalam Database Nilai
Pabean I, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Pengujian Kewajarah pada Database Nilai
Pabean II.

(2) Nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dikategorikan :
a. Wajar, dst;

(3) Dalam hal berdasarkan hasil uji kewajaran, terdapat :
a.
b.
1.
2.
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b. Tidak wajar, apabila basil Pengujian Kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang
diberitahukan kedapatan iebih rendah dari nikai Barang Identik pada Database Nilai
Pabean II.
Nilai pabean wajar, dst
Nilai pabean tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding, Pejabat Bea dan Cukai;
Dst.;
Melakukan penelitian lebih mendalam dengan menerbitkan INP untuk lmportir kategori
risiko sedang, Importir kategori risiko tinggi atau Importir kategori risiko sangat tinggi.
Pasal 28
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(5) Dalam hal importir tidak memenuhi pernnintaan 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.
(5b)Dalam hal basil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang
diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai
transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:
a. menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan
metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya; atau

GA

b. melakukan Konsultasi kepada Innportir yang bersangkutan atau kuasanya. Pasal 33
Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan
yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean.

Dokumen
Purchase Order
Proforma Invoice
Confirmation of Sale

4
5
6
7

Invoice / PL
B/L
Polis Asuransi
PIB

8
9
10
11
12

Bukti Transfer
Rekening Koran
Pembukuan
Data perpajakan
Dokumen lain

Nomor / Tanggal
PI201704-0028 / 17 April 2017
--CM475196/1 / 15 Februari 2017

Nilai (USD) .Keterangan
68.417,17
Tidak dilampirkan
4.95/ KgsCFR, Shipping Period:
06/03/2017 — 30/03/2017
949780 / 19 April 2017
68.417,17CFR
MSCUAX421603 / 27 April 2017
Freight Prepaid
-----Tidak dilampirkan
211950 / 12 Mei 2017
9.580,00FOB
0,00Insurance Freight
29 00CIF
68.417,17
21H3W, Bank BCA / 03 Mei 2017 206.889,71Untuk 3 invoice
----Tidak dilampirkan
Dilampirkan
Tidak dilampirkan
Surat Pernyataan Pemohon
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T

No
1
2
3
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bahwa Hasil Penelitian terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan oleh
Pemohon adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan data/dokumen pendukung yang dilampirkan, kedapatan hal-hal sebagai
berikut:

SE

KR

a. Berdasarkan Pasal 16 huruf (a) PMK Nomor 51/PMK04/2017, 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 kebertana, 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. Pemohon tidak melampirkan bukti korespondensi sehingga tidak dapat ditelusuri kronologis
transaksi dan proses terbentuknya harga.
c

Dalam surat pernyataan Pemohon tanggal 30 Mei 2017, Pemohon menyatakan negosiasi
pembelian dengan sarana telepon dan dituangkan dalam bentuk sales confirmation.
Berdasarkan penelitian sales confirmation tersebut tidak ditandatangani kedua belah pihak
dan valid untuk periode pengiriman tanggal 06 Maret 2017 s.d. 30 Maret 2017, sedangkan

pengiriman dilakukan 27 April 2017.
d. Perusahaan tidak melampirkan polls asuransi sebagai salah satu unsur pembentuk nilai
pabean.

f.
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e. Perusahaan tidak melampirkan rekening koran sehingga tidak dapat diuji kebenaran
pembayarannya.
Perusahaan tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan
bahwa barang yang diimpor adalah milik dari Pemohon Banding.

g. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan
pemeriksaan nilai transaksi.
bahwa berdasarkan pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang
Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengingat:
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a. data dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukannya penelitian
kebenaran nilai transaksi;
b. Pejabat Bea dan Cukai memiliki data yang objektif dan terukur;

maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 211950 tanggal 12 Mei 2017 dapat
ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) sehingga penetapan Nilai Pabean
dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya.
bahwa Penetapan Nilai Pabean (PMK Nomor 160/PMK.04/2010):

GA

a. Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data
pembanding untuk barang identik yang memenuhi persyaratan;
b. Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data
pembanding untuk barang serupa yang memenuhi persyaratan;

PE
N

c. Metode Deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari
barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual
dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah pabean;
d. Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan
yaitu data-data pembentuk barang impor yang bersangkutan;

f.

IA
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e. Bahwa karena metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode komputasi tidak
dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean, maka digunakan metode pengulangan
(fallback);
Berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang
Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan bahwa :
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Ketentuan Metode Pengulangan (Fallback):
Butir 4b : Metode Pengulangan (Fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang
identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel.
Fleksibel diterapkan :

1) Atas jangka waktu

KR

Jangka waktu pengapaian barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai
harga satuan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau
AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

2) Atas Negara asal barang

SE

Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain diluar Negara tempat
produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk
dasar menetapkan nilai pabean;

3) Dengan penyesuaian spesifikasi barang.

bahwa berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) Pejabat Bea dan
Cukai memperoleh data harga barang serupa, dan dengan selisih tanggal B/L kurang dari 90
hari, untuk barang yang dibentahukan pada Pos 1 dari data importasi pada KPU Tanjung Priok.
bahwa berdasarkan data pembanding barang serupa tersebut, bahwa barang impor pada PIB

Nomor 211950 tanggal 12 Mei 2017 ditetapkan dengan harga satuan sebesar CIF AUD
7,35/KGM atau CIF USD 5,5392 / KGM sehingga nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD
76.561,02.

Penelitian Sanksi Administrasi
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bahwa berdasarkan uraian di atas, nnaka atas PIB Nomor 211950 tanggal 12 Mei 2017
ditetapkan dengan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang
Diterapkan Secara Fleksibel sehingga nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 76.561,02.
a. Berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai, kedapatan
penghitungan denda sesuai sesuai dengan Peraturan Pemerintah nonnor 28 tahun 2008
tentang pengenaan sanksi administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan;
b. Berdasarkan Peraturan Pennerintah nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi
administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan disebutkan bahwa :
Pasal 6
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(1) Besamya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan
maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan secara berjenjang berdasarkan
perbandingan antara kekurangan pembayara. n bea masuk atau bea keluar dengan bea
masuk atau bea keluar yang telah dibayar dengan ketentuan apabila kekurangan
pembayaran bea masuk atau bea keluar:

GA

a. sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah
dibayar, dikenai denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pembayaran
bea masuk atau bea keluar;
c. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas perhitungan sanksi administrasi yang dikenakan
kepada Pemohon Banding kekurangan bea masuk adalah sebesar 11,90 % dari bea masuk
yang sudah dibayar;
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d. Berdasarkan perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda PIB nomor 287159
tanggal 06 Juli 2017 dikenai denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan
pembayaran bea masuk.
C. Kesimpulan
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bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang
telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Terbanding nomor KEP6615/KPU.01/2017 tanggal 29 September 2017 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang
mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan
Keputusan Terbanding tersebut, namun apabila majelis hakim berpendapat lain Terbanding
mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya;
bahwa
dalam
persidangan,
Terbanding
menyerahkan
Surat
nomor
SR180/KPU.01/BD.1002/2018 tanggal 04 Juli 2017 perihal tanggapan atas bukti transaksi, pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh
Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai
nomor KEP-6615/KPU.01/2017 tanggal 29 September 2017 telah sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku.

SE

KR

2. Berdasarkan hasil penelitian dokuMen sebagaimana telah kami kemukakan' dalam Surat
Uraian Banding (SUB) sesuai LPPNP diketahui bahwa dasar pengguguran adalah bahwa
barang import tersebut bukan merupakan obyek suatu penjualan ke dalam Daerah Pabean
dan Perusahaan dan 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;
3. Berdasarkan hal tersebut, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean
berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa;

4. Sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal
24 Mei 2018, kiranya perlu kami 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 pejabat bea clan cukai,
ketentuan tersebut dijelaskan lebih Ianjut 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.
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.
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b. Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal dalam jangka
waktu kurang dari 60 hari sejak tanggal penetapan, sehingga Terbanding menganggap
bahwa Pemohon telah merasa ada cukup bukti untuk mengajukan keberatan pada saat
Pemohon mengajukan keberatan.
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 nnasih 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.

5.
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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 rnengabaikan berkas-berkas baru
yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan .banding manakala secara
ternyata dapat diidentifikasi bahwa berkas baru tersebut telah ada pada jangka waktu
pengajuan keberatan dan pengajuan data tambahan keberatan.
Memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti
transaksi yang disampaikan oleh Pemohon kami sampaikan tanggapan atas bukti transaksi
sebagai berikut :
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a. Tidak adanya bukti korespondensi mengenai proses pemesanan barang sehingga
transaksi yang diberitahukan tidak terbukti merupakan harga yang sebenarnya atau
yang seharusnya dibayar serta tidak diketahui apakah kedua belah pihak merupakan
pihak yang tidak saling berhubungan dalam mempengaruhi harga;
b. Bahwa pada pada Invoice, incoterms adalah CFR namun Pemohon tidak melampirkan
polis asuransi yang ditutup di dalam negeri;
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c. Bahwa Confirmation of Sales yang dilampirkan tidak ditandatangani oleh kedua belah
pihak;
d. Bahwa Pemohon tidak menyerahkan SPT masa PPN lmpor, Faktur Pajak Standar, dan
Faktur Penjualan, hal ini diperlukan untuk pembuktian Nilai Transaksi yang
diberitahukan pemohon;

KR

e. Bahwa Pemohon tidak melampirkan data pencatatan dan pembukuan transaksi impor
berupa Buku Besar Persediaan dan Neraca Percobaan per periode transaksi sehingga
tidak dapat dilakukan uji silang transaksi;

SE

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang
telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP6615/KPU.01/2018 tanggal 29 September 2017 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan 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);

Menurut Pemohon Banding
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bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan bahwa Pemohon Banding
keberatan dengan harga yang ditentukan oleh Terbanding karena tidak sesuai dengan harga
yang Pemohon Banding beli, dan memohon Majelis membatalkan keputusan Terbanding dan
tagihan nihil;
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan Surat nomor INDO/ACC/201807005 tanggal 05 Juli 2018 hal tanggapan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, pada
pokoknya sebagai berikut:

DI
LA
N

bahwa pada bagian B. Penelitian Butir 7 point c Terbanding mengatakan "dalam surat
pernyataan Pemohon tanggal 30 Mei 2017, Pemohon menyatakan negosiasi pembelian dengan
sarana telepon dan dituangkan dalam bentuk sales confirmation. Berdasarkan penelitian sales
confirmation tersebut tidak ditanda tangani kedua belah pihak dan valid untuk periode
pengiriman tanggal 06 Maret 2017 s.d 30 Maret 2017, sedangkan pengiriman dilakukan 27 April
2017"
bahwa sales confirmation dibuat berdasarkan sistem sehingga tidak diperlukan tanda tangan
dari kedua belah pihak.
bahwa pada bagian B. Penelitian Butir 7 point d Terbanding mengatakan "perusahaan tidak
melampirkan polis asuransi sebagai salah satu unsur pembentuk nilai pabean. "
Terlampir Polls Asuransi.

GA

Bahwa pada bagian B. Penelitian Butir 7 point e Terbanding mengatakan "perusahaan tidak
melampirkan rekening koran sehingga tidak dapat diuji kebenaran pembayarannya. "
Pemohon banding telah melampirkan rekening koran pada scat pengajuan keberatan untuk
melengkapi pemohon banding akan menunjukkan rekening koran asli pada saat persidangan.

PE
N

Bahwa pada bagian B. Analisis Butir 7 point f Terbanding mengatakan "Bahwa Pemohon tidak
melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang
diimpor adalah milik Pemohon Banding."
Pemohon Banding perlu menyampaikan bahwa barang yang bersangkutan adalah daging
mentah yang termasuk ke dalam kelompok barang non BKP ( Barang Tidak Keno Pajak)
sehingga tidak ado faktur pajak dan di SPT Masa PPN pun tidak terlihat jelas dikarenakan
barang tersebut masuk ke kolom tidak terutang PPN

IA
T

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan Surat nomor INDO/ACC/201705002 tanggal 24 Mei 2018 hal tanggapan Pemohon untuk tanggapan atas bukti transaksi, pada
pokoknya sebagai berikut:

ET
AR

Bahwa tidak adanya bukti korespondensi mengenai proses pemesanan barang sehingga nilai
transaksi yang diberitahukan tidak terbukti merupakan harga yang sebenarnya atau yang
seharusnya dibayar serta tidak diketahui apakah pemesanan dilakukan secara langsung antar
kedua belah pihak merupakan pihak yang tidak saling berhubungan dalam mempengaruhi
harga.
Bahwa Penjelasan bukti 1 adalah proses pembentukan harga terbentuk melalul komunikasi
telephone,dan melalui panggilan whatsapp,yang dipandang efektif, efisien, cepat, dan murah,
sehingga bukti percakapannya tidak dapat dilampirkan, namun apa yang tertulis dan
dilaksanakan sudah sesuai dengan faktanya.

KR

Bahwa pada invoice incoterm adalah CFR namun Pemohon Banding tidak melampirkan polls
asuransi yang ditutup di dalam negeri

SE

Bahwa Penjelasan bukti 3 adalah Pembanding atau Pemohon Banding perlu menyampaikan
bahwa Polls Asuransi telah kami lampirkan pada saat pengajuan keberatan dan banding
dengan nama Berdikari Insurance Reg.1525764.
Bahwa Confirmation of Sales yang dilampirkan tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. 6,
Penjelasan bukti nomor 5 adalah Confirmation Of Sales dibuat menggunakan program
sehingga tidak diperlukan lagi tanda tangan

Bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan SPT Masa PPN Impor, Faktur Pajak Standar,
dan Faktur Penjualan hal ini diperlukan untuk pembuktian Nilai transaksi yang diberitahukan
Pemohon Banding.

PA
JA
K

Bahwa Penjelasan bukti 7 adalah perlu disampaikan bahwa barang yang bersangkutan adalah
daging mentah yang termasuk ke dalam kelompok barang non BKP Barang Tidak Kena Pajak)
sehingga tidak ada faktur pajak dan di SPT Masa PPN pun tidak terlihat jelas dikarenakan
barang tersebut masuk ke kolom tidak terutang PPN. Adapun Peraturan Menteri Keuangan RI
No.S-116/PMK.010/2017 tanggal 16 Agustus 2017 menetapkan bahwa "Daging" termasuk
dalam kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai,
Bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan data pencatatan dan pembukuan transaksi impor
berupa buku besar persediaan dan neraca percobaan per periode transaksi sehingga tidak
dapat dilakukan uji silang transaksi.

DI
LA
N

Bahwa Penjelasan bukti 9 adalah perlu disampaikan bahwa data pembukuan seperti buku
besar bank, buku besarhutang dagang, kartu hutang,kartu stok, pembelian,dan rekening koran
sudah kami lampirkan pada saat pengajuan keberatan dan permohonan banding sehingga
dirasa sudah cukup bukti didalam persidangan.

Menurut Majelis

GA

bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6615/KPU.01/2017 tanggal 29 September
2017, berdasarkan penelitian data-data pelengkap yang dilampirkan Pemohon Banding, harga
yang diberitahukan dalam PIB Nomor 211950 tanggal 12 Mei 2017 tidak dapat diyakini
kebenarannya oleh Terbanding karena data transaksi dan pembukuan Pemohon Banding tidak
memadai, maka nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean
dan Terbanding menetapkan nilai pabean dengan metode pengulangan (fallback) nilai transaksi
barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi
sebesar CIF USD 76.561,02;

PE
N

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan
Terbanding Nomor: KEP-6615/KPU.01/2017 tanggal 29 September 2017 dan pada pokoknya
mengemukakan bahwa harga yang diberikan oleh Supplier adalah harga yang sebenarnya
dengan alasan karena harga yang dicantumkan sudah sesuai dengan harga dari supplier
Pemohon Banding dan semua ini didukung oleh dokumen terkait;

ET
AR

IA
T

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pembanding yang digunakan oleh
Terbanding dalam menetapkan nilai pabean PIB nomor: 211950 tanggal 12 Mei 2017 atas barang
impor berupa Chilled Boneless Beef Topside IW/VAC dengan menggunakan metode
pengulangan (fallback) nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, Majelis
berpendapat bahwa penetapan Terbanding dengan menggunakan metode pengulangan (fallback)
nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel terhadap barang impor yang
sedang ditetapkan nilai pabeannya tanpa menyebutkan dasar hukum pengguguran nilai transaksi
yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan penggunaan metode dimaksud, terutama yang
diatur dalam Pasal 11, 12 dan 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang
Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB nomor: 211950 tanggal 12 Mei 2017
dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) nilai transaksi barang serupa yang
diterapkan secara fleksibel dengan tanpa menyertakan PIB Pembanding;

KR

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya bukti nyata atau data yang objektif dan
terukur yang mengakibatkan pengguguran nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon
Banding;

SE

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan dengan menyerahkan bukti pendukung kebenaran
nilai transaksi dan data pendukung lainnya bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB nomor:
211950 tanggal 12 Mei 2017 adalah nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya atau seharusnya
dibayar;
bahwa pemeriksaan Majelis terhadap sengketa Nilai Pabean sebagai berikut:

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;

PA
JA
K

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1
September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 menyatakan, nilai pabean
untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu;
bahwa untuk menguji pemberitahuan nilai pabean yang tercantum dalam Pemberitahuan
Pabean Impor, diperlukan dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi yang dimiliki Pemohon
Banding antara lain: Letter of Credit (L/C) atau Telegraphic Transfer, Rekening Koran Bank,
Cash/Bank Voucher, Buku Besar Kas/Bank, Buku Hutang, Buku Besar Persediaan, Kartu
Stock, dan Faktur Pajak, dan dokumen lainnya yang terkait;

DI
LA
N

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa bukti bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh
Pemohon Banding kepada Majelis;
bahwa atas Commercial Invoice nomor: 949780 tanggal 19 April 2017 dan Packing List nomor:
1362821 tanggal 19 April 2017 yang diterbit oleh JBS Australia Pty Limited, untuk importasi
Chilled Boneless Beef Topside IW/VAC, negara asal: Australia, Qty 13.821,65 kgs @ CIF 4,95,
dengan total harga transaksi sebesar CIF Jakarta USD 68.417,17, yang dikemas dalam 684
cartons, Payment via Bank of America : Branch Amarillo;

GA

bahwa atas Bill of Lading Nomor: MSCUAX421603 tanggal 26 April 2017 yang diterbitkan oleh
Mediterranaen Shipping Company S.A, diketahui pengirim barang yaitu JBS Australia Pty
Limited mengirimkan barang kepada Pemohon Banding, berupa Chilled Boneless Beef Topside
IW/VAC, yang dikemas dalam 684 cartons, GW 14.232,05 Kgs,negara asal: Australia, melalui
pelabuhan muat Brisbane, Australia dengan tujuan Pelabuhan Jakarta, Indonesia, dimuat
dengan kapalPASSAT SUMMER – FC715R, dengan keterangan Freight Prepaid;

IA
T

PE
N

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bukti Pembayaran Impor Bank BCA diketahui
bahwa Pemohon Banding telah melakukan Pembayaran kepada JBS Australia Pty Limited.
tanggal 03 Mei 2017 sebesar USD 206.889.71,00 atau setara Rp 2.750.234.915,00 (termasuk
biaya bank Rp 50.000,00 dan kurs 1 USD = Rp 13.293,00) untuk pembayaran 3 (tiga) yaitu :
1. Invoce 950099 tanggal 20 April 2017 sebesar USD 69.207,44
2. Invoce 949780 tanggal 19 April 2017 sebesar USD 68.417,17
3. Invoce 949508 tanggal 18 April 2017 sebesar USD 69.265,10

ET
AR

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank BCA Pemohon Banding
norek. 2303021850, periode Mei 2017, mata uang IDR, pada tanggal 03 Mei Bank BCA telah
men-debit sebesar Rp 2.750.234.915,00 dengan keterangan: “TARIKAN TUNAI 0078266-0”
serta telah dicatat dalam pembukuan Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis, nilai pabean yang dilaporkan
Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 211950 tanggal 12 Mei
2017 atas importasi Chilled Boneless Beef Topside IW/VAC, negara asal: Australia, dengan
nilai CIF USD 68.417,17 adalah harga yang sebenarnya dibayar kepada supplier;

KR

Menimbang:

SE

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-6615/KPU.01/2017 tanggal 29
September 2017 dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding,
sehingga nilai pabean atas importasi berupa Chilled Boneless Beef Topside IW/VAC, negara
asal : Australia, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 211950
tanggal 12 Mei 2017 dengan total nilai pabean sebesar CIF USD 68.417,17;

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;

PA
JA
K

Memutuskan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai nomor: KEP-6615/KPU.01/2017 tanggal 29 September 2017, tentang
Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)
Nomor SPTNP-012033/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 09 Juni 2017 atas nama PT IMS,
dan menetapkan nilai pabean atas barang impor Chilled Boneless Beef Topside IW/VAC,
negara asal: Australia yang diberitahukan oleh Pemohon banding dalam PIB nomor 211950
tanggal 12 Mei 2017, sebesar CIF USD 68.417,17 sehingga tagihan bea masuk, pajak dalam
rangka impor denda nihil;

SE

KR

ET
AR

IA
T

PE
N

GA

DI
LA
N

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan
yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak,
dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

