
Putusan Nomor : Put-001934.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019

Jenis Pajak : Tarif

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa
dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan bea
masuk tarif preferensi ATIGA karena tidak ada tanda tangan dan
stempel exportir atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor
510937 tanggal 08 November 2017, yaitu berupa importasi General
Bowl dst. (45 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) Negara asal:
China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada pos tarif
7323.99.10 (Pos 1-10,12), pos tarif 9401.79.90 (pos 11), pos tarif
7323.99.10 (pos 13-18), pos tarif 8215.99.00 (Pos 19-34), pos tarif
9617.00.10 (Pos 35), pos tarif 8214.90.00 (Pos 36-45) dengan
pembebanan bea masuk 0% ATIGA (pos 1-45), kemudian oleh
Terbanding ditetapkan pada pos tarif 7323.99.10 (Pos 1-10,12), BM
15% MFN, pos tarif 9401.79.90 (pos 11), BM 20% MFN, pos tarif
7323.99.10 (pos 13-18) BM 15% MFN, Pos tarif 8215.99.00 (Pos
19-34) BM 10% MFN, Pos tarif 9617.00.10 (Pos 35) BM 10% MFN,
Pos tarif 8214.90.00 (Pos 36-45) BM 10% MFN, yang mengakibatkan
kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka
impor sebesar Rp120.266.000,00 yang tidak disetujui Pemohon
Banding;

Menurut Terbanding :
bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 510937 tanggal 08 November 2017,
diketahui bahwa atas importasi menggunakan tarif preferensi skema ATIGA dengan Form D
sebagai berikut :

No Form D Tanggal

KL-201711-CCF-0956140-D-112278 01 November 2017

KL-201711-CCF-0956140-D-112293 01 November 2017

KL-201711-CCF-0956140-D-112289 01 November 2017

bahwa berdasarkan kolom 1 Form D diketahui bahwa eksportir adalah Globe Commerce
Trading Services, Malaysia,

bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa pada kolom 11 Certificate of Origin tidak
memuat tanda tangan dan stempel eksportir,

bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 510937 tanggal 08 November 2017,
diketahui bahwa atas barang impor pada Pos 1 - Pos 45 berasal dari negara China,

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa barang impor yang
dipermasalahkan tidak dapat menggunakan tarif preferensi skema ASEAN-Trade in Goods
Agreement (ATIGA), sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN),

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Form D pemohon banding dengan No KL-201711-CCF-0956140-D-112278, KL-201711-
CCF-0956140-D-112289 dan KL-201711-CCF-0956140-D-112293 tanggal 1 November 2017
adalah asli dan diterbitkan oleh pihak berwenang dalam hal ini Ministry of Iternational Trade and
Industry, Malaysia.

bahwa adalah kelalaian eksportir dalam hal ini Globe Commerce Trading Services yang lupa
membubuhkan tanda tangan dan stempel di kolom 11 dari Form D, maka dari itu pihak eksportir
telah menerbitkan surat pernyataan tanggal 17 November 2017 yang intinya merupakan
pengakuan dan permintaan maaf atas kelalaian eksportir membubuhkan tanda tangan dan
stempel di kolom 11 dari Form D. Adapun surat pernyataan mereka juga dilegalisir dengan
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stempel dari petugas penerbit Form D, dalam hal ini Nor Azila Osman mewakili Ministry of
International Trade and Industry, Malaysia (Surat Pernyataan terlampir).

bahwa mengenai pemberitahuan impor barang (PIB) nomor 510937 tanggal 8 November 2017
yang mencantumkan barang impor pada pos 1 – pos 45 berasal dari Negara China, Pemohon
Banding telah mengkonfirmasi dengan pihak PPJK Pemohon Banding yaitu PT Dwi Putraindo
Perkasa. Mereka menyatakan bahwa terjadi kesalahan teknis pada saat staff mereka
melakukan input PIB berdasarkan dokumen impor yang telah Pemohon Banding sediakan.
Adalah kelalaian staff mereka dalam memasukkan Negara asal barang dari Malaysia menjadi
China meskipun telah dilampirkan Form D yang nyata-nyata merupakan Surat Keterangan Asal
Barang (Certificate of Origin) dan jelas sekali Form D menunjukkan asal barang adalah dari
Malaysia. Pada halaman 11 dari PIB tercantum dokumen-dokumen yang dilampirkan,
diantaranya Form D dengan nomor KL-201711-CCF-0956140-D-112278, KL-201711-CCF-
0956140-D-112289, KL-201711-CCF-0956140-D-112293 tanggal 1 November 2017 dan juga
laporan surveyor nomor B021MY3600743 tanggal 28 Oktober 2017. Dalam Laporan Surveyor
nomor B021MY3600743 yang diterbitkan pihak Sucofindo juga tertera bahwa origin atau asal
barang adalah Malaysia dan tempat inspeksi dilakukan di Port Klang, Malaysia yang dapat
menguatkan bahwa asal barang adalah Malaysia. Dengan demikian penulisan asal barang dari
China di PIB adalah semata-mata kesalahan teknis.

bahwa di OCP rule 18 tentang retroactive check juga dinyatakan “The importing member state
may request the issuing authority of the exporting member state to conduct a retroactive check
at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to
the accuracy of the information regarding the true origin of the goods in question or of certain
parts thereof.” Menurut Pemohon Banding pihak Bea dan Cukai akan lebih bijaksana bila
melakukan retroactive check kepada pihak penerbit Form D untuk memastikan keabsahan
Form D daripada langsung menggugurkan Form D.

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan
keberatan Nomor: KEP-312/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018, yaitu penetapan
pembebanan bea masuk tarif preferensi ATIGA karena tidak ada tanda tangan dan stempel
exportir atas PIB Nomor 510937 tanggal 08 November 2017, yaitu berupa importasi General
Bowl dst. (45 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan
oleh Pemohon Banding pada pos tarif pos tarif 7323.99.10 (Pos 1-10,12), pos tarif 9401.79.90
(pos 11), pos tarif 7323.99.10 (pos 13-18), pos tarif 8215.99.00 (Pos 19-34), pos tarif
9617.00.10 (Pos 35), pos tarif 8214.90.00 (Pos 36-45) dengan pembebanan bea masuk 0%
ATIGA (pos 1-45), kemudian oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif 7323.99.10 (Pos
1-10,12), BM 15% MFN, pos tarif 9401.79.90 (pos 11), BM 20% MFN, pos tarif 7323.99.10 (pos
13-18) BM 15% MFN, Pos tarif 8215.99.00 (Pos 19-34) BM 10% MFN, Pos tarif 9617.00.10
(Pos 35) BM 10% MFN, Pos tarif 8214.90.00 (Pos 36-45) BM 10% MFN yang mengakibatkan
kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar
Rp120.266.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.010/2017 tanggal
27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Trade in Goods
Agreement (ATIGA) antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1
(1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN yang

meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,
Thailand, dan Vietnam, dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Klasifikasi barang atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sesuai
dengan klasifikasi barang pada saat diberitahukan untuk diimpor berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan
pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

Pasal 2

(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement yang lebih rendah
dari tariff bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap
barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah
ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan atau invoice
declaration yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh eksportir bersertifikat dan
memenuhi ketentuan asal barang dalam rangka perjanjian ASEAN Trade In Goods

b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat
wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form D) atau
nomor dan tanggal otorisasi eksportir bersertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan kode fasilitas 06 pada pemberitahuan pabean impor;

c. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods
Agreement sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:

i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana
dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;

ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor
Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan
cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan

iii. Pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari. kerja sejak tanggal
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan
Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai
di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.

d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk
dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara
umum.

bahwa terhadap keraguan atas Form D nomor No KL-201711-CCF-0956140-D-112278, KL-
201711-CCF-0956140-D-112289 dan KL-201711-CCF-0956140-D-112293 tanggal 1 November
2017 Terbanding telah melakukan konfirmasi atau retroactive check kepada issuing authority
dengan surat nomor: S-8026/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017, namun sampai sidang
pemeriksaan dicukupkan tanggal 31 Januari 2019, Terbanding tidak menyerahkan jawaban
konfirmasi dimaksud ;

bahwa berdasarkan Rule 7 Operational Certification Procedures ASEAN Trade In Goods
Agreement (OCP ATIGA), sebagai berikut

1. A Certificate of Origin shall be issued at the time of exportation or soon thereafter whenever
the good to be exported can be considered to be originating in the territory of the exporting
Party within the meaning of Annex 3.

2. The issuing authority of the intermediate Party may issue a back-to-back Certificate of Origin,
if an application is made by the exporter while the good is passing through its territory,
provided that:
(a) a valid original Certificate of Origin is presented;
(b) the importer of the intermediate Party and the exporter who applies for the back-to-back

Certificate of Origin in the intermediate Party are the same; and
(c) verification procedures as set out in Rule 14 is applied.

3. Upon request of a Party, the Parties shall review the provisions of this Rule and the
implementation thereof, and revise it as may be mutually agreed upon by the Parties.

4. In exceptional cases where a Certificate of Origin has not been issued at the time of
exportation or soon thereafter due to involuntary errors, omissions or other valid causes, a
Certificate of Origin may be issued retroactively but no later than one year from the date of
shipment, bearing the words “ISSUED RETROACTIVELY”.

bahwa berdasarkan Rule 7 Operational Certification Procedures ASEAN Trade In Goods
Agreement (OCP ATIGA) tidak mensyaratkan tanda tangan dan stempel eksportir, tetapi
mensyaratkan tanda tangan dan stempel issuing authority ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form D nomor No KL-201711-CCF-0956140-D-
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112278, KL-201711-CCF-0956140-D-112289 dan KL-201711-CCF-0956140-D-112293 tanggal 1
November 2017, diketahui bahwa semuanya sudah mendapat tanda tangan dan stempel issuing
authority;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif ATIGA
berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang menjelaskan identitas barangnya, telah
dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang Malaysia, dan telah dikeluarkan
dari Negara Malaysia dan dokumen pengangkut berupa Bill of Lading juga diterbitkan dari
Negara Malaysia yang memuat barang impor berasal dari negara Malaysia, oleh karenanya
Majelis berpendapat bahwa Form D tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat
preferensi tarif bea masuk ATIGA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25/PMK.010/2017 tanggal
27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Trade in Goods
Agreement (ATIGA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form D)
yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan
dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk ATIGA;

Menimbang :

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam
persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang
impor berupa General Bowl dst. (45 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal:
China, pos tarif 7323.99.10 (Pos 1-10,12), pos tarif 9401.79.90 (pos 11), pos tarif
7323.99.10 (pos 13-18), pos tarif 8215.99.00 (Pos 19-34), pos tarif 9617.00.10 (Pos
35), pos tarif 8214.90.00 (Pos 36-45) dengan pembebanan bea masuk 0% ATIGA (pos 1-
45) yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 510937 tanggal 08 November
2017 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN Trade In Goods Agreement
(ATIGA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Terbanding Nomor: KEP-312/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018, tentang Penetapan atas
Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-
025487/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 13 November 2017;

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 terkait;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor: KEP-312/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018, tentang Penetapan
atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor
SPTNP-025487/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 13 November 2017, atas nama :
Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan bea masuk atas impor General Bowl dst.
(45 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, pos tarif 7323.99.10 (Pos 1-
10,12), pos tarif 9401.79.90 (pos 11), pos tarif 7323.99.10 (pos 13-18), pos tarif 8215.99.00
(Pos 19-34), pos tarif 9617.00.10 (Pos 35), pos tarif 8214.90.00 (Pos 36-45) yang diberitahukan
dalam PIB Nomor 510937 tanggal 08 November 2017 sebesar 0% (ATIGA), sehingga tagihan
bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan
yang dicukupkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak
dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T. sebagai Hakim Anggota,
Wahyu Tri Mulyo, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si. sebagai Panitera Pengganti,

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