: PUT-005888.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019

Jenis Pajak

: Tarif

Tahun Pajak

: 2018

Pokok Sengketa

: bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa

1
2

dalam sengketa banding ini adalah mengenai penetapan tarif atas
importasi 2 (dua) Pos Jenis Barang, Rear Camera, Jumlah barang:
Sesuai lembar lanjutan PIB, Negara Asal: Taiwan, Supplier: Rec
Technology Corporation, diberitahukan dalam PIB Nomor 021821
tanggal 19 Januari 2018, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan
Terbanding Nomor KEP-1059/KPU.03/2018 tanggal 5 Juni 2018,
dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Barang
AFC0157HN11 (Rear Camera BR-V KD 5)
AFC0157HN21 (Rear Camera Outlander Sport)
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Pos PIB

PA
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K

Putusan Nomor

Pemberitahuan
HS
BM
8529.90.40
0%
8529.90.40
0%

Penetapan
HS
BM
8525.80.40
5%
8525.80.40
5%

GA

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp22.507.000,00 yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

PE
N

bahwa Terbanding berdasarkan KEP-1059/KPU.03/2018 tanggal 5 Juni 2018 dan Surat Uraian
Banding Nomor SR-825/BC.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018, pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

IA
T

bahwa AFC0157HN11 (Rear Camera BR-V KD 5) dan AFC0157HN21 (Rear Camera Outlander
Sport) diimpor diidentifikasi sebagai kamera yang dipasang pada bagian belakang kendaraan,
berfungsi untuk menangkap keadaan di belakang kendaraan secara langsung, tidak memiliki
fungsi perekaman (recording), dan beroperasi secara otomatis pada saat tuas transmisi berada
pada posisi mundur (R);
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bahwa pos tarif 8525.80.40 telah dengan jelas memberikan uraian yang spesifik untuk kamera
televisi, sehingga berdasarkan KUMHS 3 (a) juncto identifikasi barang di atas junctis
Explanatory Notes heading 85.25, AFC0157HN11 (Rear Camera BR-V KD 5) dan
AFC0157HN21 (Rear Camera Outlander Sport) tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8525.80.40
dengan pembebanan BM 5%;

KR

bahwa berdasarkan hal-hal di atas barang yang diimpor dalam sengketa a quo berupa
AFC0157HN11 (Rear Camera BR-V KD 5) dan AFC0157HN21 (Rear Camera Outlander Sport)
tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8525.80.40 dengan pembebanan BM 5%;

Menurut Pemohon Banding :

SE

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/JViC/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018,
pada pokoknya menyatakan:

bahwa barang yang Pemohon Banding impor berupa Rear Camera AFC0157HN11 dan
AFC0157HN21 tidak terkena bea masuk sesuai dengan HS yang Pemohon Banding pakai yaitu
8529.90.40 karena barang impor tersebut sampai sekarangpun masih Pemohon Banding impor
dengan HS yang sama dan juga dikabulkan dalam beberapa kali persidangan atas SPTNP
yang terdahulu dengan kasus yang sama. Hasil sidang sebelumnya menjadi acuan Pemohon
Banding memakai HS Code tersebut sampai saat ini;
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bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan
Penjelasan Tertulis Nomor 001/JviC/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal: Pengganti Surat
Bantahan dan foto-foto contoh barang, sebagai berikut:
bahwa berdasarkan surat uraian banding dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat
Keberatan Banding dan Peraturan Nomor SR-825/BC.06/2018 dengan pokok masalah
Penetapan Tarif atas Barang Impor Pemohon Banding dari Taiwan yaitu Rear Camera BR-V
KD5 AFC0157HN11 & Rear Camera Outlander Sport AFC0157HN21 dimana pejabat bea &
cukai menetapkan pada Pos Tarif 8525.80.40 dengan Bea Masuk 5%; PPN 10% dan PPH
Pasal 22 7,5%;

DI
LA
N

bahwa Pemohon Banding keberatan atas penetapan pos tarif tersebut karena menurut
Pemohon Banding pos tarif tersebut tidak tepat untuk barang yang Pemohon Banding impor.
Pada pos tarif yang ditentukan Terbanding yaitu 8525.80.40 merupakan kamera televisi yang
termasuk ke dalam aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan
aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi;
kamera digital dan kamera perekam video sedangkan barang tersebut hanyalah alat sensor
yang merupakan bagian (part) dari digital camera. Dan alat ini tidak akan berfungsi jika tidak
disambungkan pada audio display;
bahwa alat sensor yang merupakan bagian (part) dari digital camera, lebih cocok
diklasifikasikan pada pos tarif 8529.90.40 bukan pada tarif 8525.80.40;
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bahwa karena pos tarif yang Pemohon Banding gunakan adalah 8529.90.40 maka
pembebanan PPH 22 adalah sebesar 2,5% dan tidak termasuk dalam PMK Nomor
175/PMK.011/2013. Sebagai bahan pertimbangan lainnya, Pemohon Banding telah beberapa
kali menghadapi persidangan banding dengan kasus yang sama dan hasilnya permohonan
banding Pemohon Banding dikabulkan oleh majelis jadi Pemohon Banding berharap Majelis
Pengadilan Pajak dapat menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya dan melihat historis
sebelumnya;

SE

KR

ET
AR
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Rear Camera BR-V KD5 AFC0157HN11

Rear Camera Outlander Sport AFC0157HN21
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Menurut Majelis :
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bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor
021821 tanggal 19 Januari 2018, yaitu (pos 1) 400 Sets AFC0157HN11 (rear camera BR-V KD
5) dan (pos 2) 300 Sets AFC0157HN21 (rear camera Outlander Sport), negara asal Taiwan,
diklasifikasi ke dalam pos tarif 8529.90.40 dengan pembebanan bea masuk 0% dan oleh
Terbanding ditetapkan pada pos tarif 8525.80.40 dengan pembebanan bea masuk 5% (MFN)
yang menjadi dasar diterbitkannya SPTNP Nomor SPTNP-001315/KPU.03/2018 tanggal 15
Februari 2018 dengan tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp.
22.507.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Tarif atas PIB Nomor 021821 tanggal 19 Januari
2018 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang
menyatakan :
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“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan
Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan
Pabean”
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bahwa atas penetapan Tarif tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan berdasarkan
ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 kepada Terbanding
dengan Surat Keberatan Nomor 002/JViC/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang diterima di KPU
Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta secara lengkap pada tanggal 13 April 2018;
bahwa Terbanding dengan Surat Keputusan Nomor KEP-1059/KPU.03/2018 tanggal 5 Juni
2018 menolak keberatan tersebut yang sekaligus memperkuat penetapan Pejabat Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta sesuai SPTNP a quo;

KR

bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat
Banding Nomor 001/JViC/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 ke Pengadilan Pajak;
bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif
dan Pembebanan Bea Masuk, sebagai berikut :

SE

1) Identifikasi Barang
bahwa Pemohon Banding menyebut barang yang diimpornya sebagai “bagian (part) dari
digital camera”.

bahwa apa yang dimaksud dengan digital camera adalah sebagai berikut:
a. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_camera
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A digital camera or digicam is a camera that produces digital images that can be
stored in a computer, displayed on a screen and printed. Most cameras sold today
are digital, and digital cameras are incorporated into many devices ranging from PDAs
and mobile phones (called camera phones) to vehicles.
Digital and movie cameras share an optical system, typically using a lens with a
variable diaphragm to focus light onto an image pickup device. The diaphragm and
shutter admit the correct amount of light to the imager, just as with film but the image
pickup device is electronic rather than chemical. However, unlike film cameras, digital
cameras can display images on a screen immediately after being recorded, and store
and delete images from memory. Many digital cameras can also record moving videos
with sound. Some digital cameras can crop and stitch pictures and perform other
elementary image editing.
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b. http://guntur98.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-dan-komponen-komponenkamera.html

Kamera Digital adalah alat untuk membuat gambar dari objek untuk selanjutnya
dibiaskan melalui lensa kepada sensor CCD dan BSI-CMOS yang hasilnya kemudian
direkam dalam format digital ke media simpan digital seperti memori card, yang terdiri
dari komponen :

GA

1. Sensor, adalah sensor penangkap gambar yang dikenal juga sebagai CCD
(Charged Coupled Device) dan BSI-CMOS (Back side iluminated-Complementary
Metal Oxide Semiconductore).
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2. Layar LCD, adalah layar pada belakang kamera digital yang bermanfaat untuk
melihat setting kamera dan seperti apa bidikan yang ditangkap oleh sensor
kamera.
3. Media Penyimpanan, adalah alat untuk menyimpan hasil gambar yang direkam.
Tidak semua kamera memiliki memory internal, sehingga harus menggunakan
media penyimpanan luar (eksternal). Media ini dapat berupa compact flash,
memory stick, dan sebagainya.
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4. Shutter, adalah pemetik atau tombol untuk melakukan pengambilan gambar.
5. Body Camera (Black Box), sering disebut kotak hitam (black box) bukan berarti
bentuknya kotak dan warnanya hitam, tapi bagian dalam body lah yang berwarna
hitam gelap dan tidak memantulkan cahaya.
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6. Lensa, merupakan benda tembus cahaya (bening) yang mempunyai dua bidang
permukaan. Salah satu atau dua-duanya berpermukaan lengkung.

SE

KR

c. Bahwa tampilan (bentuk) dari digital camera adalah:

bahwa contoh barang AFC0157HN11 (rear camera BR-V KD 5) dan AFC0157HN21 (rear
camera Outlander Sport), negara asal Taiwan tersebut casingnya terbuat dari logam
berwarna hitam, dimana pada bagian depan (dibagian dalamnya) terdapat lensa kecil yang
ditutupi dengan kaca dan pada bagian belakang dilengkapi dengan kabel penghubung;
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bahwa AFC0157HN11 (rear camera BR-V KD 5) dan AFC0157HN21 (rear camera
Outlander Sport) dipasang pada bagian belakang kendaraan, berfungsi untuk menangkap
keadaan di belakang kendaraan secara langsung, tidak memiliki fungsi perekaman
(recording), dan beroperasi secara otomatis pada saat tuas transmisi berada pada posisi
mundur (R);
bahwa Explanatory Notes Volume 5, Fifth Edition (2012) halaman XVI-8525-1 s.d. XVI8525-2 memberi penjelasan mengenai kamera televisi, sebagai berikut:
“(B) Television Cameras, Digital Cameras And Video Camera Recorders

This group covers cameras that capture images and convert them into an electronic signal
that is :
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(1) Transmitted as a video image to a location outside the camera for viewing or remote
recording (i.e., television cameras); or
(2) Recorded in the camera as a still image or as a motion picture (i.e., digital cameras
and video camera recorders).

GA

Many of the cameras of this heading may physically resemble the photographic cameras of
heading 90.06 or the cinematographic cameras of heading 90.07. the cameras in heading
85.25 and the cameras in Chapter 90 typically include optical lenses to focus the image on a
light sensitive medium and adjustments to vary the amount of light entering the camera.
However, photographic and cinematographic cameras of Chapter 90 expose image onto
photographic film of Capter 37, while the cameras of this heading convert the image into
analogue or digital data.
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The cameras of this heading capture an image by focusing the image onto a light-sensitive
device, such as complementary metal oxide semiconductor (CMOS) or charge-coupled
device (CCD). The light-sensitive device sends an electrical representation of the images to
be further processed into an analogue or digital record of the images.
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Television cameras may or may not have an incorporated device for remote control of lens
and diaphragm as well as for remote control of the horizontal and vertical movement of the
camera (e.g. television cameras for television studios or for reporting, those used for
industrial or scientific purposes, in closed circuit television (surveillance) or for supervising
traffic). These cameras do not have any inbuilt capability of recording images.
Some of these cameras may also be used with automatic data processing machines (e.g.,
webcams).”
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bahwa berdasarkan penjelasan diatas, kamera yang digunakan untuk CCTV (closed circuit
television) termasuk ke dalam pengertian kamera televisi;
bahwa fungsi dari AFC0157HN11 (rear camera BR-V KD 5) dan AFC0157HN21 (rear
camera Outlander Sport) adalah sebagaimana layaknya kamera yang digunakan untuk
CCTV (closed circuit television) yaitu sebagai security camera;

KR

bahwa AFC0157HN11 (rear camera BR-V KD 5) dan AFC0157HN21 (rear camera
Outlander Sport) diidentifikasi sebagai security camera dan tergolong sebagai kamera
televisi.

2) Klasifikasi Pos Tarif

SE

bahwa sesuai dengan penjelasan di dalam Explanatory Notes Volume 5, Fifth Edition
(2012) halaman XVI-8525-1 s.d. XVI-8525-2 sebagaimana yang telah dikemukakan diatas,
di dalam BTKI 2012 dapat dijumpai 3 (tiga ) pos tarif kamera, yaitu:
1. 85.25 Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan
aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak;
kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.

2. 90.06 Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparatus lampu kilat
fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39.
90.07 Kamera dan proyektor sinematografi dilengkapi dengan aparatus
perekam atau reproduksi suara maupun tidak.
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bahwa disamping 3 (tiga) pos tarif tersebut diatas, “bagian yang cocok untuk digunakan
semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28”
ditampung pada pos tarif 85.29;

DI
LA
N

bahwa barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 021821 tanggal 19
Januari 2018 yaitu (yaitu (pos 1) 400 Sets AFC0157HN11 (rear camera BR-V KD 5) dan
(pos 2) 300 Sets AFC0157HN21 (rear camera Outlander Sport), bukan part (bagian)
sehingga mengklasifikasinya ke dalam pos tarif 8529.90.40 adalah merupakan kesalahan
yang nyata, karena barang-barang tersebut bukan “bagian yang cocok untuk digunakan
dengan kamera digital atau kamera perekam video.”
bahwa kamera televisi diklasifikasi ke dalam pos tarif 85.25 dan susunan pembagian
subpos pada pos tarif 85.25 adalah sebagai berikut:

8525.80.10
8525.80.31
8525.80.39
8525.80.40

- - Kamera web
- - Kamera perekam video :
- - - Dari jenis yang digunakan dalam penyiaran
- - - Lain-Lain
- - Kamera televisi
- - Kamera digital lainnya :
- - - digital single Lens Reflex (DSLR)
- - - Lain-Lain
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8525.80.51
8525.80.59

GA

8525.50.00
8525.60.00
8525.80

Aparatus tratismisi untuk penyiaran radio atau televise digabung
dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara
maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam
video
- aparatus transmisi
- aparatus transmisi di pasang pada aparatus penerima
- Kamera televisi, Kamera digital dan Kamera perekam video :
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85.25

bahwa berdasarkan susunan pos tarif diatas AFC0157HN11 (rear camera BR-V KD 5) dan
AFC0157HN21 (rear camera Outlander Sport) yang merupakan security camera dan
tergolong sebagai kamera televisi diklasifikasi pada pos tarif 8525.80.40;
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3) Pembebanan Bea Masuk

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas
Barang Impor, menetapkan pembebanan bea masuk untuk pos tarif 8525.80.40 sebesar
5%.

KR

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif untuk AFC0157HN11 (rear
camera BR-V KD 5) dan AFC0157HN21 (rear camera Outlander Sport), negara asal Taiwan,
oleh Kantor Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta sesuai SPTNP
Nomor: SPTNP-001315/KPU.03/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikuatkan Keputusan
Terbanding Nomor: KEP-1059/KPU.03/2018 tanggal 5 Juni 2018 dapat dipertahankan;

SE

Menimbang :

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak
permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas AFC0157HN11 (rear camera
BR-V KD 5) dan AFC0157HN21 (rear camera Outlander Sport), negara asal Taiwan, yang
diimpor dan diberitahukan dengan PIB 021821 tanggal 19 Januari 2018 diklasifikasi ke dalam
pos tarif 8525.80.40 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5%.
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Memperhatikan :

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon
Banding, dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di
atas;

Mengingat :
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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, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 36
Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan :
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Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor KEP-1059/KPU.03/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Atas Keberatan
Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor
SPTNP-001315/KPU.03/2018 tanggal 15 Februari 2018 atas nama Pemohon Banding dan
menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 021821 tanggal 19 Januari 2018
yaitu (pos 1) 400 Sets AFC0157HN11 (rear camera BR-V KD 5) dan (pos 2) 300 Sets
AFC0157HN21 (rear camera Outlander Sport), negara asal Taiwan, diklasifikasi ke dalam pos
tarif 8525.80.40 dengan pembebanan bea masuk sebesar 5% (MFN) sehingga terdapat
kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp22.507.000,00
(dua puluh dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah).
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Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam
persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Majelis XVIIB
Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
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Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.,M.H.
Widhi Hartono, S.E., M.E.
Syaefudin, S.E.
Rika Ayuni

sebagai
sebagai
sebagai
sebagai

Hakim Ketua,
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Panitera Pengganti.

SE
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dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal
15 April 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak
dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

