: PUT-002366.47/2018/PP/M.IVB Tahun 2019

Jenis Pajak

: Non Tarif dan Non Nilai Pabean

Tahun Pajak

: 2018

Pokok Sengketa

: jumlah bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi
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Putusan Nomor

administrasi berupa denda yang terutang sebesar Rp273.161.000,00,
yang telah dibayar Pemohon Banding sesuai Bukti Penerimaan
Negara tertanggal 15 Januari 2016 dengan Kode Billing DJBC
Nomor: 620160100063390 tanggal 15 Januari 2016 sebesar
Rp273.161.000,00;
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Menurut Terbanding :

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan sebagaimana Surat Uraian
Banding a quo;
bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan Surat Penjelasan Tertulis Nomor:
SR-141/WBC.10/2018 tanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

GA

A. Permasalahan
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1. bahwa berdasarkan Surat Tugas Penelitian Ulang Nomor :
ST43/WBC.10/2018 tanggal 31 Januari 2018telah dilakukan penelitian ulang yang hasilnya
dituangkan
dalam
Nota
Hasil
Penelitian
Ulang
(NHPU)
Nomor:
06/NHPU/WBC.10/BD.02/2018 tanggal 17 Januari 2018, dengan rincian sebagai berikut:
a. dilakukan penelitian ulang terhadap 3 (tiga) dokumen BC 2.0 (PIB), dengan
pemberitahuan antara lain sebagai berikut:
Nomor
Tanggal PIB

1 003855
19/01/2016

3 005163
26/01/2016

BM
0%

0
Meat And Bone Meal
(Tepung Daging Dan Tulang)
Bahan Baku Pakan Ternak /
Hs 2309.90.30.00
0
Usa Meat And Bone Meal
(Tepung Daging Dan Tulang)
Bahan Baku Pakan Ternak /
Hs 2309.90.30.00
0
Meat And Bone Meal
(Tepung Daging Dan Tulang)
Bahan Baku Pakan Ternak /
Hs 2309.90.30.00

ET
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2 004232
21/01/2016

Uraian Barang dan Pos
Tarif

IA
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No

Pungutan Impor (Rp)
Diberitahukan
PPN
PPh
mendapat
2,5%
10%
Fasilitas
(bayar)
(bebas)
Berdasarkan
17.958.000,71.829.000,- Surat Keputusan
31/PMK.03/2008
tanggal
19-02-2008
20.576.000,82.303.000,- Surat Keputusan
31/PMK.03/2008
tanggal
19-02-2008
29.758.000,119.029.000,- Surat Keputusan
268/PMK.03/2015
tanggal
31-12-2015
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b. bahwa berdasarkan penelitian terhadap 3 (tiga)berkas PIB yang diberitahukan oleh
Pemohon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh kesimpulan yang pada intinya
antara lain sebagai berikut:
1) bahwa dalam 3 (tiga) berkas PIB tersebut, Pemohon melakukan importasi jenis
barang berupa bahan pakan ternak meat and bone meal,diberitahukanpada pos
tarif 2309.90.30.00, PPN 10% (bebas);
2) bahwa atas importasi barang yang dilakukan dalam 2 (dua) berkas PIB tersebut
diberitahukan menggunakan fasilitas pembebasan PPN berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008;
3) bahwa atas importasi barang yang dilakukan dalam 1 (satu)berkas PIB tersebut
diberitahukan menggunakan fasilitas pembebasan PPN berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : 268/PMK.03/2015 tanggal 31 Desember 2015;
4) bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.03/2008 tanggal 19
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Februari 2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang
Bersifat Strategis;
5) bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 268/PMK.03/2015tentang Tata Cara
Pemberian Fasilitas dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas
Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan
Sanksi, menyatakan hal-hal sebagai berikut:
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Pasal 1
(1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak
termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau
rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian;
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Pasal 14
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai
yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah beberapa kali diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan/Peraturan Menteri Keuangan:
a. Nomor 363/KMK.03/2002;
b. Nomor 371/KMK.03/2003;
c. Nomor 11/PMK.03/2007 ;
d. Nomor 31/PMK.03/2008,
beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
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Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2016;
6) bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa:
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- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari
2008 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 08 Januari 2016,
sehingga atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat diberikan
fasilitas pembebasan PPN berdasarkan ketentuan tersebut;
- kriteria dan/atau Rincian barang yang mendapat pembebasan PPN diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015 tentang
Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan
Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- bahwa jenis barang berupa Meat and Bone Meal tidak termasuk dalam Daftar
Rincian Bahan Pakan Ternak Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 267/PMK.010/2015, sehingga atas importasi yang dilakukan oleh
Pemohon tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN berdasarkan
ketentuan tersebut;
- bahwa tidak ada Peraturan Menteri di bidang pertanian dan/atau Peraturan
Menteri Keuangan yang menetapkan pembebasan PPNuntuk importasi jenis
barang berupa meat and bone meal, sehingga atas importasi yang dilakukan
oleh Pemohon tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN;
7) bahwa ahwa jenis barang berupa meat and bone meal dalam 3 (tiga) berkas PIB
tersebut tidak termasuk Barang Kena Pajak tertentu yang atas impornya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana dimaksud

PA
JA
K

dalam Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jo. Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 81 tahun 2015, jo. Pasal 1, Pasal 5 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015, jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 268/PMK.03/2015 sehingga atas importasinya dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai;
c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap 3 (tiga) berkas PIB yang
diberitahukan oleh Pemohon, ditetapkan menjadi sebagai berikut:
Nomor
Tanggal PIB

1

003855
19/01/2016

2

004232
21/01/2016

3

005163
26/01/2016

Jenis Barang

Diberitahukan
Ditetapkan
BM PPN
PPh HS Code
BM PPN PPh
(%)
(%)
(%)
(%) (%) (%)
2309.90.30.00 0
10
2,5 2309.90.30.00 0
10
2,5
(bebas)
(bayar)
HS Code

Meat And Bone Meal
(Tepung Daging Dan
Tulang) Bahan Baku
Pakan Ternak / Hs
2309.90.30.00
2309.90.30.00
Usa Meat And Bone
Meal (Tepung Daging
Dan Tulang) Bahan
Baku Pakan Ternak / Hs
2309.90.30.00
Meat And Bone Meal 2309.90.30.00
(Tepung Daging Dan
Tulang) Bahan Baku
Pakan Ternak / Hs
2309.90.30.00

0

10
2,5
(bebas)

2309.90.30.00 0

10
2,5
(bayar)

0

10
2,5
(bebas)

2309.90.30.00 0

10
2,5
(bayar)
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No
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2. bahwa
menindaklanjuti
Nota
Hasil
Penelitian
Ulang
Nomor:
06/NHPU/WBC.10/BD.02/2018 tanggal 17 Januari 2018, Terbanding menerbitkan Surat
Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-06/WBC.10/2018
tanggal 17 Januari 2018 yang mewajibkan Pemohon untuk melunasi tagihan BM dan
PDRI total sebesar Rp273.161.000,00;
B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Sengketa
1. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak, selanjutnya
disebut UU Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa:
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Pasal 1
2. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk
Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.
Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang
perpajakan;
4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa;
5.
Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara
Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan
kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,
termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
6.
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding,
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku;
10. Surat Bantahan adalah surat dari Pemohon atau penggugat kepada Pengadilan
Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan;
Kekuasaan Pengadilan Pajak
Pasal 31
(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus
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Sengketa Pajak;
(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa
atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;
(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas
pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -undang
Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku;
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Pasal 36
(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
(2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan
tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
(4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak
yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang
dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);
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Pasal 50
(1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan
terbuka untuk umum;
(2) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan
mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan;
(3) Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan ayat (4), dan Pasal 40
ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat
diberikan dalam persidangan;
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Bagian Ketujuh
Pembuktian
Pasal 69
(1) Alat bukti dapat berupa:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan para saksi;
d. pengakuan para pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim
(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan;
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Pasal 70
Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :
a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum,
yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu
dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau
peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak
yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang
peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang;
d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang
ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan;
Pasal 74
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat
dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;
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Pasal 78
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta
berdasarkan keyakinan Hakim;
2. bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, selanjutnya disebut UU Kepabeanan
menyatakan bahwa:
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Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
6.
Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib
dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini;
7.
Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka
melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini;
13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
Pasal 2
(1) Barangyang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang
impor dan terutang bea masuk;

GA

Penjelasan Pasal 2
Ayat (1)
Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang
memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk
serta merupakan dasar yuridisbagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan
pengawasan;
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Pasal 3
1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian
dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
selektif;
4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri;
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Pasal 5
(1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang
disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean;
(2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean
atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean;
(3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan
kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean;
(4) Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean
dilakukan oleh Menteri;
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Pasal 6
(1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

SE

Pasal 10A
(7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
a. diimpor untuk dipakai;
Pasal 10B
(1) Impor untuk dipakai adalah:
a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai;
atau
b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh
orang yang berdomisili di Indonesia;

(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:
a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
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Pasal 10C
(1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data
pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi
karena kekhilafan yang nyata;
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Penjelasan Pasal 10C
Ayat (1)
Kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam
suatu pemberitahuan pabean yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu
terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat bea dan cukai dengan
pengguna jasa kepabeanan, misalnya:
- kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
- kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan bea masuk atau pajak;
- kesalahan penerapan aturanberupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan,
sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru;
Pasal 16
(1) Pejabat beadan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum
penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak
tanggal pemberitahuan pabean;
(2) ...dst;
(6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri;
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Pasal 17
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean;
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Pasal 28
Ketentuan dan tata cara tentang :
a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
b. penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean;
c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan
buku catatan pabean;
d. pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan
pabean;
e. penggunaan dokumen pelengkap pabean;
diatur oleh Menteri;
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Pasal 29
(1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan
oleh pengangkut, importir, atau eksportir;
(2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada
pengusaha pengurusan jasa kepabeanan;
(3) Ketentuan tentang pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur lebih lanjut oleh
Manteri;
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Pasal 30
(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal
pemberitahuan pabean atas impor;
Pasal 85
(7) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah
pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil
pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean;
Pasal 93
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(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapanpejabat bea dan cukai mengenai tarif
dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan
secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus
dibayar;
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Penjelasan Pasal 93
Ayat (1)
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 60 (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. Dalam hal batas waktu 60 (enam
puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan
dianggap disetujui;
Yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea masuk, kekurangan
pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda.
Dalam hal tagihan telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan tanpa kewajiban
menyerahkan jaminan;

GA

3. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, selanjutnya disebut
UU PPN, menyatakan bahwa:
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Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
3.
Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang ini;
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke
dalam Daerah Pabean;
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai
Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang
terutang;
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk
ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang dipungut menurut Undang-Undang ini;
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau
instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut;
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Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 4
Huruf b
Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan
melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang
memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan
apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap
dikenai pajak;
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Pasal 4A
(1) Dihapus;
(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak PertambahanNilai adalah barang
tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya;
b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
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Pasal 7
(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen);
(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
c. ekspor Jasa Kena Pajak.
(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling
rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan
tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
Pasal 8A
(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang
meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain;
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Pasal 11
(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
a. penyerahan Barang Kena Pajak;
b. impor Barang Kena Pajak;
(4)Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak
dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan
ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan;
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Penjelasan Pasal 11
Ayat (1)
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadipada saat penyerahan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut
belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena
Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic
commercetunduk pada ketentuan ini;
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Pasal 12
(2) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak
dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

KR

Pasal 16B
(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari
pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
a. kegiatan di kawasan tertentu…dst;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. …dst.
diatur dengan Peraturan Pemerintah;
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Penjelasan Pasal 16B
Ayat (1)
Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan
adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib
Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama
dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena
itu, setiapkemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus
mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak
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menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;
Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan
fasilitas perpajakan yang benar-benardiperlukan terutama untuk berhasilnya sektor
kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong
perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan
nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;
Pasal 17
Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan
pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam
Undang-undang iniberlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya;
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4. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, mengatur hal-hal sebagai berikut:

PE
N

GA

Pasal 1
Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
a. …dst;
f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
g. pakan ikan;
h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk
imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan
pakandiatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian; dan
i. ...dst;
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Pasal 3
(1) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (2) huruf a
menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;
(2) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i serta Pasal 1 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, tanpa menggunakan
Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;
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Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
b. tata cara pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat Strategis yang telah dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada
pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dan pengenaan sanksi atas keterlambatan
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
5. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan
Pabean, Menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1
2. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib
dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan;
3. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka

melaksanakan kewajiban pabean;
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Pasal 2
(1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang
disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean;
Pasal3
(1) Pemberitahu bertanggung jawab terhadap isi Pemberitahuan Pabean;
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I), dinyatakan
sah dan mengikat setelah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor
Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean;
6. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran
Barang Impor Untuk Dipakai, menyatakan bahwa:
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Pasal 2
(1) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang
Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diberitahukan
dengan PIB;
(2) ...dst;
(3) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dibuat oleh importir berdasarkan
Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai,
dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar;
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Pasal 4
(1) Importir harus menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan
sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean, dalam hal:
a. diperlukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko; atau
b. PIB disampaikan dalam bentuk Data Elektronik menggunakan Media Penyimpan
Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan diatas formulir;
Pasal 6
(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka
impor yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB;
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Pasal 9
(1) ...dst;
(3) Sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean secara
selektif,dengan mempertimbangkan manajemen risiko;

7. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria
dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan
Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, mengatur hal-hal sebagai berikut:
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Pasal 1
Ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk
imbuhan pakan dan pelengkap pakan, merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang
bersifat strategis yang atas impor dan/ atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai;
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Pasal 3
Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan
dan pelengkap pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi kriteria:
a. berasal dari negara yang bebas dari penyakit hewan menular serta bebas dari hama
penyakit tanaman; dan
b. dilengkapi dengan surat keterangan phytosanitary certificate, certificate of origin,
certificate of analysis dan keterangan perlakuan fumigasi untuk bahan pakan bijibijian;
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Pasal 5
(1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
(2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak
termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk
pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang:
a. untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk
imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3; dan
b. ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan;
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Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria
dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan
Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai
DAFTAR RINCIAN BAHAN PAKAN TERNAK YANG DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
No
1

Nomor HS
Ex
2303.10.90.00
Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan.
2303.30.00.00
2306.41.10.00
Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau
berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak
yang mengandung asam erusat rendah.
Kacang Kedelai, pecah maupun tidak.
1201.90.00.00
Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal
2302.40.90.00
dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari canary grass.
2306.41.10.00
Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau
berbentuk pelet, basil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak
yang mengandung asam erusat rendah.
2302.50.00.00
Sekam, dedak dan residu.lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal
dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari tanaman
polongan.
Jagung.
1005.90.90.00
2308.00.00.00
Baban nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam
bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan
hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
2306.30.00.00
Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau
berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji
bunga matahari.
Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal
2302.30.00.00
dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum.
Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan.
2303.30.00.00
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3

Uraian Barang
Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung.
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8. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 268/PMK.03/2015 tanggal 31 Desember
2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang
Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena
Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan
Sanksi, menyatakan bahwa:
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Pasal 1
(1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
a. ...dst;
h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk
imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan
pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian;
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9. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, menyatakan bahwa:
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Pasal 2
(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor yang
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor;
(1a) Penetapansebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan dalam hal tarif
yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian;
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada
penetapan, tarif yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dianggap
diterima;
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Pasal 10
(1) Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan
pabean impor;
(1a) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana tersebut pada ayat
(1) dilakukan melalui Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan;
(2) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan apabila hasil dari Penelitian Ulang atau pelaksanaan Audit
Kepabeanan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea
Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan Tarif
dan/atau Nilai Pabean;
(4) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk
dan/atau pajak dalam rangka impor, dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali
Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
(5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai:
a. penetapan Direktur Jenderal;
b. pemberitahuan kepada Importir; dan
c. penagihan kepada Importir;
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10.bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-16/BC/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, menyatakan bahwa:
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Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:
25. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor
dengan tidak dilakukan penelitian dokumen oleh Pejabat dan tidak dilakukan
pemeriksaan fisik sebelum Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
26. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor
dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen
sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
27. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor
dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
Pasal 23
(1) Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif terhadap barang Impor yang
diberitahukan dalam PIB. (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Bagian Kedua
Penetapan Jalur;
Pasal 24
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(1) Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1), ditetapkan jalur pengeluaran barang Impor.
(2) Jalur pengeluaran barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. Jalur Merah;
b. Jalur Kuning; dan
c. Jalur Hijau;
11.bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 08/BC/2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang, menyatakan bahwa:
Pasal 4
a. Objek Penelitian Ulang adalah dokumen Pemberitahuan Pabean impor dan
dokumen Pemberitahuan Pabean ekspor;
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Pasal 5
(1) Penelitian Ulang dilakukan terhadap dokumen Pemberitahuan Pabean impor yang
telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran;
(2) ...dst;
(3) Keputusan atas hasil Penelitian Ulang terhadap Pemberitahuan Pabean ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran;
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Pasal 6
(1) Penetuan objek Penelitian Ulang dilakukan melalui:
a. hasil analisis data dan informasi berdasarkan manajemen risiko; dan/atau;
b. usulan berdasarkan Bukti Nyata;
C. Analisis
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bahwa sehubungan dengan materi persidangan sengketa banding pada tanggal 09 Agustus
2018, dan Surat Nomor : 197/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 Perihal: Bantahan terhadap
Surat Uraian Banding Nomor SR-89/BC.10/2018, dan sidang pemeriksaan banding tanggal
16 Agustus 2017, dengan ini disampaikan penjelasan tertulis antara lain sebagai berikut:
I.Kewenangan DJBC Dalam Memungut PPN Dan Kewajiban Importir Atas PPN
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bahwa terhadap importasi barang kena pajak, dikenakan pungutan berupa PPN, yang
sudah mulai terutang PPN pada saat importasi dilakukan. bahwa pemungutan PPN atas
importasi barang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan
menggunakan mekanisme sistem self assesment dimana importir menghitung sendiri,
membayar sendiri dan membuat sendiri Pemberitahuan Impor Barang untuk
menyelesaikan kewajibannya. Adapun penjelasan rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
1. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPN, dinyatakan bahwa PPN
dikenakan atas setiap importasi Barang Kena Pajak
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. ...dst;
b. impor Barang Kena Pajak;
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2. bahwa berdasarkan UU PPN diketahui bahwa Pemungutan PPN atas importasi barang
kena pajak diserahkan sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hal ini
sebagaimana tertuang dalam:
- Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPN, yang menyatakan “Pajak juga
dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;
- Pasal 12 ayat 3 UU PPN, yang menyatakan “Dalam hal impor, terutangnya pajak
terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dandipungut melalui Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai”;
3. bahwa dalam UU PPN tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tata
cara pelaksanaan pemungutan PPN atas importasi barang kena pajak,namun secara
tegas UU PPN menyatakan bahwatata cara pelaksanaan pemungutan PPN atas

importasi barang kena pajak, mengikuti seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,hal ini dinyatakan dalam pasal 17 UU PPN yang
menyatakan:
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“Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan
pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undangundang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya”;
bahwa Pasal 6 ayat (1), UU Kepabeanan mengamanatkan atas kegiatan importasi
berlaku ketentuan dalam UU Kepabeanan, sebagai berikut:
“Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini”;
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4. bahwa Pajak Dalam Rangka Impor selanjutnya disebut PDRI, terdiri dari PPh pasal 22,
PPN, dan PPnBM;
5. bahwa terhadap barang kena pajak yang dimasukkan ke dalam daerah pabean,
diperlakukan sebagai barang impor, telah terhutang bea masuk dan PDRI pada saat
importasi, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam UU Kepabeanan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
UU Kepabeanan Pasal 2 ayat (1), menyatakan:
“Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang
impor dan terutang bea masuk”;

Ø

UU PPN Pasal 4 ayat (1) huruf b, menyatakan:
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a.
penyerahan Barang Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;

Ø

UU PPN Pasal 11, menyatakan:
(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
a. penyerahan Barang Kena Pajak;
b. impor Barang Kena Pajak;
UU PPN Pasal 12 ayat (3), menyatakan:
Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak
dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
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UU Kepabeanan, secara tersurat dalam Penjelasan Pasal 10C, penghitungan
dalam pemberitahuan pabean terdiri dari Bea Masuk dan/atau Pajak, dengan bunyi
sebagai berikut:
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Penjelasan Pasal 10C
Ayat (1)
Kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi
dalam suatu pemberitahuan pabean yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya
tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat bea dan
cukai dengan pengguna jasa kepabeanan, misalnya:
- kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
- kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan bea masuk atau pajak;
kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan
peraturan, sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru;

Ø

UU Kepabeanan, secara tersurat dalam Penjelasan Pasal 93, menjelaskan
pengertian tagihan dalam rangka impor, dengan bunyi sebagai berikut:
Penjelasan Pasal 93
Ayat (1)
...dst;
Yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea masuk, kekurangan

pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda;
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6. bahwa pada dasarnya atas kegiatan importasi barang telah terutang PPN sejak saat
importasi dilakukan,dimana Pembuatan PIB, Perhitungan, Pembayaran BM dan PDRI,
dilakukan sendiri oleh Importir
bahwa importir bertanggung jawab atas pembayaran hutang PPN, hal ini sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 228/PMK.04/2015 tentang
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 2
(1) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang
Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai,
diberitahukan dengan PIB;
(2) ...dst;
(3) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh importir berdasarkan
Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai,
dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.
Pasal 6
(2) Importir bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka
impor yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB;

GA

7. bahwa pada dasarnya Importir bertanggung jawab atas isi Pemberitahuan Pabean, hal
ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2015
tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1
3. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka
melaksanakan kewajiban pabean;

IA
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Pasal 2
(1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang
disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan
Pabean;
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Pasal3
(1) Pemberitahu bertanggung jawab terhadap isi Pemberitahuan Pabean;
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dinyatakan sah dan mengikat setelah mendapatkan nomor dan tanggal
pendaftaran dari Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor
Pabean;

II. Dasar Hukum Penerbitan SPKTNP Dimulai Dengan SPTNP Ataupun Tanpa SPTNP
Untuk Menagih PPN Impor
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1. bahwa sampai dengan ditandatanganinya Surat Tertulis ini, tidak terdapat satupun
Putusan dari Lembaga Pradilan yang membatalkan dan/atau menyatakan batal dan/atau
menyatakan tidak sah dan/atau menyatakan tidak berlaku atas Peraturan berikut ini:
· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
· Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai;
· Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 08/BC/2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penelitian Ulang;
sehingga diketahui bahwa peraturan tersebut berlaku secara sah dan mengikat
diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ø
Ø
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bahwa Pasal 16 UU Kepabeanan, mengatur penetapan yang merupakan
kewenangan Pejabat Bea dan Cukai, dengan hasil penetapan sebagai berikut:
- Dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan hasil
penelitian Pejabat Bea Cukai, maka dilakukan penetapan tarif dan/atau nilai
pabean (koreksi), yang apabila mengakibatkan kekurangan atau kelebihan
pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor maka diterbitkan
SPTNP;
- Dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan sama dengan hasil
penelitian Pejabat Bea Cukai dan/atau apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak
tanggal pendaftaran PIB tidak ada penetapan, maka tarif dan/atau nilai pabean
yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dianggap diterima (tidak
ada koreksi/ditetapkan telah diterima), sehingga tidak diterbitkan SPTNP;
bahwa Pasal 17 UU Kepabeanan, memberi kewenangan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai untuk melakukan penetapan, dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal
pemberitahuan pabean, melalui mekanisme audit atau penelitian ulang terhadap
Pemberitahuan Pabean;
bahwa dalam rangka melaksanakan penelitian ulang, dilakukan penelitian ulang
terhadap PIB atau PEB, bukan penelitian ulang terhadap SPTNP;
bahwaapabila dari hasil penelitian ulangterhadap PIB diperoleh temuan yang
mengakibatkan kekurangan pembayaran BM, PDRI atau kelebihan pembayaran BM,
PDRI maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan SPKTNP;
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2. bahwa penerbitan SPKTNP dapat dilakukan baik terhadap pemberitahan pabean yang
diterbikan SPTNP ataupun terhadap pemberitahan pabeanyang tidak diterbitkan
SPTNP, karena pada prinsipnya SPTPN hanya diterbitkan dalam hal Pejabat Bea dan
Cukai melakukan koreksi terhadap apa yang diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean, dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:
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bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17UU Kepabeanan, dalam
melakukan penetapan ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean,
dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau
Pejabat Bea dan Cukai;
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bahwa petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan penelitian ulang sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK. 04/2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008, diatur lebih lanjut
denganPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 08/BC/2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang;
3. bahwa pemungutan PPN terutang atas importasi barang kena pajak, yang dilakukan
setelah melewati jangka waktu 30 hari sejak tanggal PIB namun masih dalam jangka
waktu 2 tahun sejak tanggal PIB, dilakukan dengan menerbitkan SPKTNP untuk
menagih kekurangan pembayaran PDRI tersebut. Hal ini dapat diuraikan dengan
penjelasan sebagai berikut:
bahwa PPN dikenakan atas importasi setiap barang kena pajak, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPN;
bahwa Terutangnya PPN terjadi pada saat impor Barang Kena Pajak di tempat
Barang Kena Pajak dimasukkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal
12 ayat 3 UU PPN;
bahwa DJBC merupakan Pihak yang berwenang untuk melakukan Pemungutan
PPN atas importasi barang kena pajak, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan
Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPN, Pasal 12 ayat 3 UU PPN;
bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan PPN atas importasi barang kena pajak,
mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU
Kepabeanan dan Peraturan Pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17
UU PPN;
bahwa terhadap barang yang diimpor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur
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dalam UU Kepabeanan, termasuk tata cara pemungutan PPN harus mengikuti
ketentuan dalam UU Kepabeanan dan Peraturan Pelaksanaannya;
bahwa terhadap PPN terutang yang belum dibayar atas kegiatan importasi barang,
yang telah melewati jangka waktu 30 hari sejak tanggal PIB namun belum melewati
jangka waktu 2 tahun sejak tanggal PIB, ditagih dengan menerbitkan SPKTNP;

bahwa adapun penjelasan mengenai rinci Kewajiban Importir atas PPN dan Wewenang
DJBC dalam memungut PPN telah diuraikan pada bagian C angka I surat ini di atas;
4. bahwa untuk memberi gambaran lebih rinci mengenai dasar hukum penerbitan
SPKTNP dapat dilihat pada tabel dasar hukum penelitian ulang, sebagai berikut:
Dasar Hukum
Pasal 16
Ayat (1)
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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Pasal 17
Ayat (1)
Direktur Jenderal dapat menetapkan
kembali tarif dan nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak
tanggal
pemberitahuan
pabean.

Pasal 2
Ayat (1)
Pejabat bea dan cukai dapat
menetapkan tarif atas barang impor
yang
diberitahukan
dalam
pemberitahuan pabean impor.
Ayat (1a)
Penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), hanya dilakukan
dalam hal tarif yang diberitahukan
berbeda dengan hasil penelitian.
Ayat (2)
Penetapansebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean
impor.
Ayat (3)
Apabila
dalam
jangka
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak ada penetapan, tarif yang
diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean impor dianggap diterima.
Pasal 3
Ayat (1)
Pejabat bea dan cukai dapat
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Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
122/PMK.04/2011tenta
ng Perubahan Kedua
Atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
51/PMK.04/2008
tentang Tata Cara
Penetapan Tarif, Nilai
Pabean, dan Sanksi
Administrasi,
Serta
Penetapan
Direktur
Jenderal Bea dan
Cukai atau Pejabat
Bea dan Cukai

Keterangan
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Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan.

Penjelasan UU Nomor 17 tahun
2006
Pasal 17
Ayat (1)
Pada dasarnya penetapan Pejabat
Bea dan Cukai sudah mengikat dan
dapat dilaksanakan. Akan tetapi,
jika
hasil pemeriksaan ulang atas
Pemberitahuan
Pabean
atau
Dokumen
Pelengkap
Pabean
menunjukkan adanya kekurangan
atau kelebihan pembayaran Bea
dan Masuk, untuk mengamankan
penerimaan negara atau menjamin
hak
pengguna
jasa,
Direktur
Jenderal dapat membuat penetapan
baru.
Untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 16 dan Pasal 17 UU
Kepabeanan,
telah
ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan, yang
menegaskan
hal-hal
sebagai
berikut:
Pasal
16
kewenangan
Cukai:

mengatur
tentang
Pejabat Bea dan

- Pejabat Bea dan Cukai memiliki
kewenangan menetapkan tarif
dan/atau nilai pabean dalam
jangka waktu 30 hari sejak tanggal
pendaftaran
pemberitahuan
pabean.

- Apabila dalam jangka waktu 30
hari tidak ada penetapan, tarif
dan/atau nilai pabean yang
diberitahukandalam
pemberitahuan
pabean
impor
dianggap diterima.

Pasal
17
mengatur
tentang
kewenangan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai:
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- Direktur Jenderal Bea dan Cukai
memiliki
kewenangan
untuk
melakukan
penelitian
ulang
terhadap Pemberitahuan Pabean
yang telah lebih dari 30 (tiga
puluh)
hari
sejak
tanggal
pendaftaran
terhadap
pemberitahuan pabean impor yang
telah diterima atau tidak diterima
tarif dan/atau nilai pabeannya oleh
Pejabat Bea dan Cukai.
- Direktur Jenderal dapat melakukan
penetapan kembali Tarif dan/atau
Nilai Pabean dalam jangka waktu
2 (dua) tahun sejak tanggal
pendaftaran
pemberitahuan
pabean impor.
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menetapkan nilai pabean atas
barang impor yang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean impor.
Ayat (1a)
Penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), hanya dilakukan
dalam hal nilai pabean yang
diberitahukan berbeda dengan hasil
penelitian.
Ayat (2)
Penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean
impor.
Ayat (3)
Apabila
dalam
jangka
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak ada penetapan, nilai pabean
yang
diberitahukan
dalam
pemberitahuan
pabean
impor
dianggap diterima.
Pasal 4
Ayat (1)
Direktur Jenderal atau Pejabat Bea
dan Cukai yang ditunjuk dapat
melakukan penelitian ulang terhadap
Pemberitahuan Pabean yang telah
lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pendaftaran pemberitahuan
pabean impor.
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Ayat (2)
Penelitian
ulang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan terhadap pemberitahuan
pabean impor yang telah diterima
atau tidak diterima tarif dan/atau nilai
pabeannya oleh Pejabat Bea dan
Cukai.
Pasal 10

ET
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Ayat (1)
Direktur Jenderal dapat melakukan
penetapan kembali Tarif dan/atau
Nilai Pabean dalam jangka waktu 2
(dua)
tahun
sejak
tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean
impor.
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Ayat (1a)

Penetapan kembali Tarif dan/atau
Nilai Pabean sebagaimana tersebut
pada ayat (1) dilakukan melalui
Penelitian
Ulang
atau
Audit
Kepabeanan.

Ayat (4)
Penetapan kembali Tarif dan/atau
Nilai Pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang mengakibatkan
kekurangan
atau
kelebihan
pembayaran Bea Masuk dan/atau
pajak
dalam
rangka
impor,
dituangkan dalam Surat Penetapan

Ayat (4a)
Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk
melakukan penetapan kembali Tarif
dan/atau Nilai Pabean sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dihitung
sejak
tanggal
pendaftaran
pemberitahuan pabean impor sampai
dengan tanggal diterbitkannya Surat
Penetapan Kembali Tarif dan/atau
Nilai Pabean (SPKTNP).

Pasal 2

GA

Direktur Jenderal dapat menetapkan
kembali:
a. tarif dan/atau nilai pabean dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak
tanggal
pendaftaran
pemberitahuan pabean impor.
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Peraturan
Direktur
Jenderal Bea dan
Cukai
Nomor
08/BC/2017
tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penelitian Ulang
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Pasal 10 A
Ayat (4a)
Direktur Jenderal atau Pejabat Bea
dan Cukai yang ditunjuk dapat
melakukan Penelitian Ulang terhadap
Tarif dan/atau Nilai Pabean dalam
Pemberitahuan Pabean, setelah 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean
impor.

Pasal 4
a. Objek Penelitian Ulang adalah
dokumen Pemberitahuan Pabean
impor
dan
dokumen
Pemberitahuan Pabean ekspor.
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Pasal 5
(1) Penelitian
Ulang
dilakukan
terhadap
dokumen
Pemberitahuan Pabean impor
yang telah lebih dari 30 (tiga
puluh)
hari
sejak
tanggal
pendaftaran.
(2) ...dst.
(3) Keputusan atas hasil Penelitian
Ulang terhadap Pemberitahuan
Pabean ditetapkan paling lama 2
(dua)
tahun
sejak
tanggal
pendaftaran.
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Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP).

Pasal 19
(1) Hasil Penelitian Ulang dapat
berupa ditemukan atau tidak
ditemukan kekurangan/kelebihan
bayar.

(2) Dalam hal Penelitian Ulang atas
pemberitahuan pabean impor
ditemukan kekurangan / kelebihan
bayar, Direktur, Kepala Kantor
Wilayah,
Kepala
Kantor
Pelayanan Utama menerbitkan
Surat Penetapan Kembali Tarif
dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).

bahwa petunjuk teknis pelaksanaan
untuk
melaksanakan
penelitian
ulangdiatur
Peraturan
Direktur
Jenderal Bea dan Cukai yang
mengatur
hal-hal
antara
lain
sebagai berikut:
- Pejabatyang
berwenang
melakukan penelitian ulang,
- Tata Cara melakukan penelitian
ulang.
- Objek penelitianulang adalah PIB
dan PEB,
- Keputusan hasil dari penelitian
ulang.

III. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNP
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bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui secara jelas dan tegas bahwa Terbanding telah
melaksanakan penelitian ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundangan yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa pemeriksaan pemenuhan formal penerbitan SPKTNP, merupakan pemeriksaan
terkait proses penerbitan SPKTNP dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang penerbitan SPKTNP;
bahwa terkait keabsahaan dan legalitas dari peraturan yang mengatur tentang penerbitan
SPKTNP bukan merupakan objek pemeriksaan formal dalam sengketa perpajakan;
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bahwa SPKTNP Nomor : 06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018 diterbitkan secara
CERMAT sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga telah memenuhi ketentuan formal penerbitan SPKTNP.
Adapun uraian rinci mengenai kronologi dan dasar penerbitan SPKTNP Nomor :
06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah dijelaskan dalam Surat Uraian Banding
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : SR-89/WBC.10/2018 tanggal 21 Mei 2018;
berikut akan Terbanding sampaikan penjelasan terkait Pemenuhan ketentuan Formal
Penerbitan SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018, sebagai berikut:
Periode Waktu

Keterangan

Januari 2018

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai Melakukan analisa
atas obyek penelitian ulang dan dituangkan dalam Risalah
Hasil Analisa (RHA) Nomor 04/BC.09/2018 tanggal 09
Januari 2018 dan Laporan Analisis Obyek Penelitian Ulang
(LAOP) Nomor 40/BC.09/2018 tanggal 09 Januari 2018
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai menerbitkan Nomor
Penugasan Penelitian Ulang (NPP) Nomor NPP38/BC.09/2018 Tanggal 09 Januari 2018
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
menerbitkan Surat Tugas Penelitian Ulang Nomor ST28/WBC.10/2018 tanggal 16 Januari 2018
telah dilakukan penelitian ulang yang hasilnya dituangkan
dalam Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor
06/NHPU/WBC.10/BD.02/2018 tanggal 17 Januari 2018
Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat
Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor
SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang
mewajibkan Pemohon untuk melunasi tagihan berupa Bea
Masuk dan PDRI total sebesar Rp.273.161.000,- (dua ratus
tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
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Januari 2016

Uraian Kegiatan
Pemohon membuat PIB, menghitung dan membayar sendiri
jumlah tagihan impor berupa BM dan PDRI, dengan PIB
sebagai berikut:
1. PIB Nomor 003855 tanggal 19 Januari 2016
2. PIB Nomor 004232 tanggal 21 Januari 2016
3. PIB Nomor 005163 tanggal 26 Januari 2016
Pada intinya diberitahukan sbb:
jenis barang berupa meat and bone meal,
Pos Tarif HS 2309.90.30.00, BM 0%, PPh 2,5%,
PPN 10% (Bebas) berdasarkan:
Surat Keputusan 31/PMK.03/2008 tanggal 19-02-2008
Surat Keputusan 268/PMK.03/2015 tanggal 31-12-2015

16 Januari 2018

17 Januari 2018
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17 Januari 2018

Masih
dalam
jangka waktu 2
tahun
sejak
tanggal PIB

bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penerbitan SPKTNP Nomor
06/WBC.10/2018tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku;

IV. Kekuasaan, Alat Bukti Dan Keputusan Pengadilan Pajak

PA
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1. bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai
sebagai berikut:
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Pasal 31
(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak;
(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas
keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas
pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -undang
Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku;

GA

2. bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 5, UU
Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:
“5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara
Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan
kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,
termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;
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3. bahwa yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan perpajakanberdasarkan
Pasal 1 angka 6, UU Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:
6. Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang
perpajakan;
4. bahwa alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan Pajak, adalah
sebagai berikut:
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Pasal 69
(1) Alat bukti dapat berupa:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan para saksi;
d. pengakuan para pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim;
(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan;

KR

5. bahwa dalam Putusan Sengketa banding diambil berdasarkan ketentuan dalam Pasal
78 UU Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta
berdasarkan keyakinan Hakim;
V. Terkait Materi PPN Atas Importasi “Meat And Bone Meal” Oleh Pemohon

SE

1. bahwa pada dasarnya atas importasi seluruh barang kena pajak dikenakan pungutan
negara antara lain berupa PPN, sebagaimana dinyatakan dalam UU PPN, sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. ... dst;
b. impor Barang Kena Pajak;

2. bahwa beberapa jenis barang yang atas penyerahan dan/atau importasinya tidak
dikenai pungutan negara berupa PPN, secara jelas dinyatakan dalam UU PPN adalah
sebagai berikut:
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Pasal 4A
(1) Dihapus;
(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu
dalam kelompok barang sebagai berikut:
a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya;
b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung,
dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat
maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha
jasa boga atau katering; dan
d. uang, emas batangan, dan surat berharga;
3. bahwa beberapa jenis barang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau
dibebaskan dari pengenaan PPN, secara tegas dinyatakan dalam UU PPN adalah
sebagai berikut:
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Pasal 16B
(1)
Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari
pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah
Pabean;
b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak
tertentu;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean;
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Nomor
Tanggal PIB

1

003855
19/01/2016

2

004232
21/01/2016

3

005163
26/01/2016

Uraian Barang dan Pos Tarif
Usa Meat And Bone Meal
(Tepung Daging Dan Tulang)
Bahan Baku Pakan Ternak /Hs
2309.90.30.00
Bovine Meat And Bone Meal
(Tepung Daging Dan Tulang)
Bahan Baku Pakan Ternak /Hs
2309.90.30.00
Meat And Bone Meal (Tepung
Daging Dan Tulang) Bahan
Baku Pakan Ternak /Hs
2309.90.30.00

Pungutan Impor (Rp)
BM
PPh 2,5%
PPN 10%
0%
(bayar)
(bebas)
0
17.958.000,71.829.000,-

Diberitahukan
mendapat Fasilitas
Berdasarkan
Surat Keputusan
31/PMK.03/2008
tanggal 19-02-2008

0

20.576.000,-

82.303.000,-

Surat Keputusan
31/PMK.03/2008
tanggal 19-02-2008

0

29.758.000,-

119.029.000,-

Surat Keputusan
268/PMK.03/2015
tanggal 31-12-2015
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4. bahwa dalam 3 (tiga) berkas PIB, Pemohon melakukan importasi barang kena pajak
diberitahukan antara lain sebagai berikut:
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5.

bahwa berdasarkan penelitian terhadap 3 (tiga) berkas PIB yang diberitahukan oleh
Pemohon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh kesimpulan yang pada intinya
sebagai berikut:
Ø

bahwa dalam 3 (tiga) berkas PIB tersebut, Pemohon melakukan importasi jenis
barang berupa bahan pakan ternak meat and bone meal, diberitahukan pada pos
tarif 2309.90.30.00, PPN 10% (bebas);

Ø

bahwa atas importasi barang yang dilakukan dalam 2 (dua) berkas PIB tersebut
diberitahukan menggunakan fasilitas pembebasan PPN berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : 31/PMK.03/2008 tanggal
19 Februari 2008;

bahwa atas importasi barang yang dilakukan dalam 1 (satu)berkas PIB tersebut
diberitahukan menggunakan fasilitas pembebasan PPN berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : 268/PMK.03/2015 tanggal
31 Desember 2015;

Ø

bahwayang dimaksud Surat Keputusan Nomor : 31/PMK.03/2008 tanggal 19
Februari 2008 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.03/2008
tanggal 19 Februari 2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan
Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis;

Ø

bahwa yang dimaksud Surat Keputusan Nomor : 268/PMK.03/2015 tanggal 31
Desember 2015 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 268/PMK.03/2015
tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan
Serta Pengenaan Sanksi, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
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Pasal 1
(1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak
termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau
rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian;
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Pasal 14
(2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak
Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah beberapa
kali diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan/Peraturan Menteri
Keuangan:
a. Nomor : 363/KMK.03/2002;
b. Nomor : 371/KMK.03/2003;
c. Nomor : 11/PMK.03/2007;
d. Nomor : 31/PMK.03/2008,
beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2016;

bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa:
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Ø

o

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari
2008 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 08 Januari
2016, sehingga atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat
diberikan fasilitas pembebasan PPN berdasarkan ketentuan tersebut;

o

Kriteria dan/atau Rincian barang berupa bahan baku pakan ternak yang
mendapat pembebasan PPN diatur secara tersendiri dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015tentang Kriteria dan/atau
Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan
Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa jenis barang berupa Meat and Bone Meal tidak termasuk dalam
Daftar Rincian Bahan Pakan Ternak Yang Dibebaskan Dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015,sehingga atas importasi yang
dilakukan oleh Pemohon tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN
berdasarkan ketentuan tersebut;

o

bahwa tidak ada Peraturan Menteri di Bidang Pertanian dan/atau Peraturan
Menteri Keuangan yang menetapkan pembebasan PPN atas importasi jenis
barang berupa meat and bone meal, sehingga atas importasi yang dilakukan
oleh Pemohon tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN;

bahwa jenis barang berupa meat and bone mealdalam 3 (tiga) berkas PIB
tersebut tidak termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak tertentu yang atas
impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jo. Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2015, jo. Pasal 1, Pasal 5 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015, jo. Pasal 1 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 268/PMK.03/2015sehingga atas importasinya dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai;

Ø

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas disimpulkan bahwa terhadap
importasi jenis barang berupa Meat and Bone Meal dalam 3 (tiga) berkas PIB
tersebut ditetapkan menjadi sebagai berikut:

004232
21/01/2016

3

005163
26/01/2016
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Uraian Barang/ Kode HS
Meat and Bone Meal (Tepung Daging dan
Tulang) Bahan Baku Pakan Ternak /
HS 2309.90.30.00
Usa Meat and Bone Meal (Tepung Daging
dan Tulang) Bahan Baku Pakan Ternak/ HS
2309.90.30.00
Meat and Bone Meal (Tepung Daging dan
Tulang) Bahan Baku Pakan Ternak /
HS 2309.90.30.00

Pungutan Impor
BM 0%
PPN 10% (bayar)
PPh 2,5% (dibayar)
BM 0%
PPN 10% (bayar)
PPh 2,5% (dibayar)
BM 0%
PPN 10% (bayar)
PPh 2,5% (dibayar)
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bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diperoleh kesimpulan bahwa terhadap
importasi jenis barang berupa Meat and Bone Meal dalam 3 (tiga) berkas PIB
tersebut diwajibkan membayar PPN sebesar 10% dari nilai impor, sehingga
diterbitkan SPKTNP Nomor : 11/WBC.10/2018 tanggal 14 Februari 2018, dengan
Tagihan sebesar Rp273.161.000,00;
bahwa pada prinsipnya Pembebasan PPN harus diberlakukan dan diterapkannya
perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak, hal ini sebagaimana diatur
dalam:
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No. & Tgl. PIB
003855
19/01/2016
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1) Pasal 16BUU PPN yang berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 16B
(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari
pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
a. kegiatan di kawasan tertentu…dst
e. impor Barang Kena Pajak tertentu;
f. …dst;

Penjelasan Pasal 16B
Ayat (1)
Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang
Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama
terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan
yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa atas importasi jenis barang Meat and Bone Meal yang dilakukan oleh
Importir Lain, telah membayar PPN;
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bahwa berikut merupakan contoh data importasi jenis barang Meat and Bone Meal
yang dilakukan oleh Importir Lain:
· PIB Nomor : 033761 tanggal 19/7/2016 PT. KTG, PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 034999 tanggal 26/7/2016 PT. KTG PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 012668 tanggal 20/3/2017PT. MF, PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 013289 tanggal 23/3/2017 PT. MF, PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 030990 tanggal 11/7/2017 PT. HPO, PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 042616tanggal 11/10/2017 PT. HPO, PPN 10% Bayar;
· Bukti Screen Shoot Aplikasi CEISA Impor;
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2) bahwa atas sengketa pajak dengan pokok sengketa yang sama berupa PPN
Impor jenis barang Meat and Bone Meal telah mendapat keputusan pengadilan
pajak, antara lain:

PE
N

GA

· Put 85318/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017;
· Put 85319/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017;
· Put 85320/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017;
· Put 85321/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017;
· Put 85322/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017;
Yang dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis
berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding
Pemohon, sehingga importasi Meat and Bone Meal, ...dst... dikenakan
PPN 10%”;
Fotocopy contoh putusan pengadilan pajak,
Put
85320/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana bukti T-8 terlampir;
VI. Surat Nomor : 197/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018
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bahwa dalam Surat Nomor : 197/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 Perihal: Bantahan
terhadap Surat Uraian Banding Nomor SR-89/WBC.10/2018, yang diajukan oleh Pemohon
telah disampaikan dalil-dalilnya. Penjelasan dan tanggapandari Terbanding atas dalil-dalil
Pemohon, adalah sebagai berikut:
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Dalil Pemohon Surat Nomor : 197/CPI/VII/2018, Huruf A, no. 1 s.d no 8
adapun bunyi surat tersebut antara lain sebagai berikut:
“Pemohon Banding menyampaikan bantahan terhadap surat Terbanding Nomor :
S89/BC.06/2018 sebagai berikut:
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A. Analisa Terhadap Surat Terbanding Nomor : SR-91/BC.06/2016
1. bahwa Surat Terbanding Nomor : SR-91/WBC.10/2018 adalah Surat Uraian
Banding atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean Nomor: SPKTNP06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018 …dst;
2. bahwa Surat Terbanding Nomor : SR-91/WBC.10/2018 tidak memenuhi ketentuan
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan
Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) dan tidak memenuhi permintaan
Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud Surat Pengadilan Pajak
U.1392/PAN.Wk.BG.3/2018 tanggal 19 April 2018, karena surat Terbanding
tersebut tidak memberikan jawaban/sanggahan/bantahan terhadap alasan-alasan
dan ketentuan-ketentuan yang Pemohon kemukakan dalam Surat Banding
Nomor: 109/CPI/IV/2018. Dengan demikian jelas bahwa surat Terbanding Nomor :
SR-89/WBC.10/2018 tidak dapat disebut Surat Uraian Banding;
bahwa selain itu dengan tidak adanya bantahan dari Terbanding terkait alasan,
ketentuan
perundang-undangan
dan
hal-hal
lain
yang
Pemohon
Bandingkemukakan dalam surat banding, dapat diartikan bahwa alasan,
ketentuan perundang-undangan dan hal-hal lain yang Pemohon Banding
kemukakan tersebut telah benar-benar sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan Terbanding setuju atas hal tersebut;

...dan seterusnya sampai dengan nomor 8, sesuai yang tercantum dalam Surat Nomor
: 197/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018;

B. Bantahan Terhadap Surat Nomor : SR-89/BC.06/2016
1.
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Dalil Pemohon Surat Nomor : 197/CPI/VII/2018, Huruf B, no. 1 s.d no. 17
Adapun bunyi surat tersebut antara lain sebagai berikut:

bahwa dalam surat Terbanding nomor : SR-89/WBC.10/2018, menyebutkan
beberapa ketentuan yang menurut Terbanding merupakan dasar kewenangan
dalam melakukan penelitian ulang dan melakukan penetapan dan/atau penagihan
PPN melalui Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean;

bahwa dalam surat Nomor : SR-91/WBC.10/2018, disimpulkan bahwa menurut
Terbanding atas impor Meat anda Bone Meal tidak dibebaskan dari pengenaan
PPN (terutang PPN) karena Meat and Bone Meal tidak tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015 sebagai Bahan Pakan
untuk pembuatan pakan ternak yang dibebaskan dari Pengenaan PPN;
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Bantahan Pemohon Banding atas hal tersebut sebagai berikut:
a. ketentuan-ketentuan hanya mengatur tentang tarif dan/atau nilai pabean,
sementara yang ditetapkan Terbanding bukan tarif dan juga bukan nilai
pabean, melainkan PPN. Dengan demikian ketentutan yang dilakukan
Terbanding tidak ada kaitannya dengan sengketa PPN, sehingga ketentuanketentuan tidak menguatkan keputusan Terbanding, justru menunjukkan dan
membuktikan bahwa keputusan Terbanding berupa SPKTNP tidak
sesuai/bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b.
ketentuan–ketentuan menunjukkan atau membuktikan bahwa tindakan
dan/atau keputusan:
2). Terbanding tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3). Terbanding tidak melaksanakan ketetuan-ketentuan yang didalilkan
Terbanding dalam surat Nomor: SR-91/WBC.10/2018;
4). Kewenangan tersebut tidak memberi kewenangan kepada Terbanding:
...dst..;
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Bantahan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
bahwa menurut Pemohon Banding hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 81 tahun 2015, ...dst;
...dan seterusnya sampai dengan nomor11, sesuai yang tercantum dalam Surat
Nomor : 197/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018;
berikut merupakan screen shoot, Surat Nomor : 197/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli
2018:
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Penjelasan Terbanding
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1. bahwa dalam Surat Nomor : 197/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 Pemohon
telah menambah pokok sengketa diluar dari apa yang menjadi alasan pengajuan
banding;
2. bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan
Banding Nomor : 091/CPI/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, adalah sebagai
berikut:
“1. Terbanding tidak menjelaskan alasan pemungutan PPN tersebut;
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2. Tidak ada kesalahan tarif bea masuk dan tidak ada kesalahan nilai pabean
maupun kesalahan nilai transaksi;
a. Dalam SPKTNP tidak disebutkan adanya kesalahan tarif bea masuk,
tidak ada kesalahan nilai pabean maupun kesalahan nilai transaksi yang
mengakibatkan adanya kekuranang bayar PPN sebagaimana yang
tercantum dalam SPKTPN tersebut di atas;
b. Meat and Bone Meal (tepung daging dan tulang) adalah merupakan
bahan baku pakan ternak dan merupakan barang strategis yang
dibebaskan dari pengenaan PPN;
c. Tarif PPN dalam PIB adalah 10% tarif berdasarkan BTKI 2017 adalah
10%, artinya tidak ada kesalahan tarif PPN/tarif klasifikasi barang
(terlampir beberapa contoh PIB dengan tarif PPN 10%);
bahwa dengan demikian tidak ada tarif dan klasifikasi pada PIB yang tidak
sesuai dengan BTKI 2012. Yang terjadi hanya sengketa bahwa PPN impor
bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang menurut Pemohon
dibebaskan dari pengenaan PPN tetapi menurut Terbanding tidak dibebaskan
dari pengenaan PPN;

3. bahwa penerbitan SPKTNP tidak sesuai Pasal 17 UU Kepabeanan karena
tidak ada kesalahan nilai transaksi yang menyebabkan adanya kekurangan
pembayaran bea masuk;
bahwa pada SPKTN tersebut di atas Terbanding menjelaskan bahwa
penetapan kekurangan pembayaran PPN didasarkan pada Pasal 17 UU
Kepabeanan, ...dst;

3. bahwa berdasarkan UU Pengadilan Pajak, diatur hal sebagai berikut:
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Pasal 1
10. Surat Bantahan adalah surat dari Pemohon atau penggugat kepada
Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat
Tanggapan;
Pasal 36
(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
(2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang
dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

jelas,

dan
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4. bahwa dalam Surat Nomor : 197/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, terdapat pola
simpulan dan tanggapan yang disampaikan oleh Pemohon sendiri, sebagai
contoh lihat screen shoot kutipan Surat Nomor: 196/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli
2018, angka 12, 13 dan 14 di atas;
5. bahwa simpulan dan tanggapan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat
Nomor : 196/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, tidak berasal dari pernyataan
Terbanding dan tidak membantah Surat Uraian Banding Nomor : SR89/WBC.10/2018 tanggal 21 Mei 2018;
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6. bahwa menanggapi Surat Nomor : 197/CPI/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, pada
intinya dapat Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1) bahwa surat bantahan yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas,
cendrung melebar dengan menambah topik permasalahan baru yang bukan
merupakan sengketa perpajakan, tidak fokus pada apa yang menjadi alasan
pokok sengketa pada surat pengajuan banding;
2) bahwa tidak terdapat sengketa kewenangan dalam memungut PPN atas
importasi barang, diantara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
3) bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar
penerbitan SPKTNP sampai dengan saat ini masih berlaku secara sah dan
mengikat diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak
terdapat satupun Putusan dari Lembaga Peradilan yang membatalkan
dan/atau menyatakan batal dan/atau menyatakan tidak sah dan/atau
menyatakan tidak berlaku atas Peraturan tersebut, sebagaimana telah
Terbanding uraikan secara rinci pada bagian C angka II surat ini;
4) bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan dan
tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Pemohon dengan pokok
permasalahan yang bukan merupakan sengketa perpajakan, sebagaimana
tugas dan wewengan Pengadilan Pajak yang diatur dalam pasal 31 UU
Pengadilan Pajak;
5) bahwa pada prinsipnya terhadap importasi barang kena pajak, dikenakan
pungutan berupa PPN, yang sudah mulai terutang PPN pada saat importasi
dilakukan, sebagaimana telah Terbanding uraikan secara rinci pada bagian
Cangka I surat ini;
6) bahwa pemungutan PPN atas importasi barang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan menggunakan mekanisme sistem
self assesment dimana importir menghitung sendiri, membayar sendiri dan
membuat sendiri Pemberitahuan Impor Barang untuk menyelesaikan
kewajibannya, sebagaimana telah Terbanding uraikan secara rinci pada
bagian Cangka I surat ini;
7) bahwa penerbitan SPKTNP dapat dilakukan baik terhadap pemberitahan
pabean yang diterbikan SPTNP (ditetapkan tidak sesuai) ataupun terhadap
pemberitahuan pabeanyang tidak diterbitkan SPTNP (ditetapkan diterima),
karena pada prinsipnya SPTPN hanya diterbitkan dalam hal Pejabat Bea
dan Cukai melakukan koreksi terhadap apa yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean, sebagaimana telah Terbanding uraikan secara rinci
pada bagian C angka II surat ini;
8) bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan PPN atas importasi barang kena
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pajak, mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu UU Kepabeanan dan Peraturan Pelaksanaannya. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPN, sebagaimana telah
Terbanding uraikan secara rinci pada bagian C. angka II surat ini;
9) bahwa terhadap barang yang diimpor berlakusegala ketentuan sebagaimana
diatur dalam UU Kepabeanan, termasuk tata cara pemungutan PPN harus
mengikuti
ketentuan
dalam
UU
Kepabeanan
dan
Peraturan
Pelaksanaannya;
10) bahwa terhadap PPN terutang yang belum dibayar atas kegiatan importasi
barang, yang telah melewati jangka waktu 30 hari sejak tanggal PIB namun
belum melewati jangka waktu 2 tahun sejak tanggal PIB, ditagih dengan
menerbitkan SPKTNP;
11) bahwa pada dasarnya terhadap importasi jenis barang berupa Meat and
Bone Meal dikenakan pungutan PPN sebesar 10% dari Nilai Impor, dan
telah terutang PPN pada saat importasi;
12) bahwa pada saat melakukan kewajiban pemberitahuan pabean, atas
importasi jenis barang berupa Meat and Bone Meal tersebut Pemohon
belum membayar PPN;
13) bahwaPemohontidak memberikan bukti berupa surat dan/atau dokumen
yang menjadi dasar hukum untuk mendapatkan pembebasan PPN atas
importasi barang dalam 3 (tiga) berkas PIB yang menjadi pokok sengketa;
14) bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum pembebasan PPN atas importasi jenis
barang berupa Meat and Bone Meal;
15) bahwa atas importasi jenis barang Meat and Bone Meal yang dilakukan oleh
importir lain telah membayar pungutan PPN impor sebesar 10% dari Nilai
Impor;
16) bahwa atas sengketa pajak dengan pokok sengketa yang sama berupa PPN
Impor jenis barang Meat and Bone Meal telah mendapat keputusan
pengadilan pajak yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap importasi
Meat and Bone Meal dikenakan pungutan PPN Impor sebesar 10% dari Nilai
Impor;
VII. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.44804/PP/M.VII/19/2013
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bahwa dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2018, Pemohon menyampaikan bukti
pendukung berupa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.44804/PP/M.VII/19/2013. Yang
pada intinya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon menyatakan
penerbitan
SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018 tidak
memenuhi ketentuan formal, karena SPKTNP diterbitkan tanpa didahului dengan
penerbitan SPTNP;
Penjelasan Terbanding

bahwa Pemohon menyampaikan hasil Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT.44804/PP/M.VII/19/2013, atas penerbitan SPKTNP-298/KPU.01/2012 tanggal 2012
Juni 2012;
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bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.44804/PP/M.VII/19/2013, dinyatakan
hal-hal sebagai berikut:
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bahwa sehingga diketahui terdapat kondisi, data dan fakta yang berbeda antara penerbitan
SPKTNP-298/KPU.01/2012 tanggal 2012 Juni 2012 dengan
SPKTNP06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018;
bahwa atas PIB yang ditetapkan kembali dalam SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17
Januari 2018, seluruhnya telah memenuhi ketentun peraturan yang berlaku, antara lain:
· telah diterbitkan SPPB dan telah dikeluarkan dari kawasan pabean pelabuhan tanjung
emas;
· telah dilakukan pemeriksaan pabean dengan hasil tarif dan nilai pabean ditetapkan
diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan pasal 16 UU Kepabeanan;
· telah melewati jangka waktu 30 hari sejak tanggal PIB;
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bahwa importir mendapatkan respon pelayanan (pemberitahuan pelayanan) secara online
melalui aplikasi CEISA Impor;

PE
N

bahwa adapun status waktu pelayanan impor dari Aplikasi CEISA, untuk PIB yang
ditetapkan dalam SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018, adalah sebagai
berikut:
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PIB Nomor : 003855 tanggal 19/01/2016 :
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bahwa dari Screen Shoot pelayanan CEISA atas PIB Nomor : 003855 tanggal 19/01/2016
tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
· Telah mendapat penetapan pelayanan jalur hijau, pada tanggal 19 Januari 2016, jam
16.38;
· Telah diterbitkan SPPB pada tanggal 19 Januari 2016, jam 16.38;
· Telah diperiksa dokumen oleh pejabat bea dan cukai dan mendapatkan penetapan Tarif
dan Nilai Pabean diterima pada tanggal 28 Januari 2016, jam 10.47;
PIB Nomor : 004232 tanggal 21/01/2016 :
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bahwa dari Screen Shoot pelayanan CEISA atas PIB Nomor : 004232 tanggal 21/01/2016
tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
· Telah mendapat penetapan pelayanan jalur merah, pada tanggal 21 Januari 2016, jam
14.05;
· Telah diterbitkan SPJM pada tanggal 21 Januari 2016, jam 14.05;
· Telah selesai dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 25 Januari 2016, jam 14.00;
· Telah diperiksa dokumen oleh pejabat bea dan cukai dan mendapatkan penetapan Tarif
dan Nilai Pabean diterima pada tanggal 25 Januari 2016, jam 14.37;
· Telah diterbitkan SPPB pada tanggal 25 Januari 2016, jam 14.37;
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PIB Nomor : 005163 tanggal 26/01/2016 :

bahwa dari Screen Shoot pelayanan CEISA atas PIB Nomor : 003855 tanggal 19/01/2016
tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
· telah mendapat penetapan pelayanan jalur hijau, pada tanggal 26 Januari 2016, jam
14.11;
· telah diterbitkan SPPB pada tanggal 26 Januari 2016, jam 14.11;
· telah diperiksa dokumen oleh pejabat bea dan cukai dan mendapatkan penetapan
Tarif dan Nilai Pabean diterima pada tanggal 29 Januari 2016, jam 14.00;
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bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat kondisi, data dan
fakta yang berbeda antara penerbitan SPKTNP-298/KPU.01/2012 tanggal 2012 Juni 2012
dengan SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018, sehingga Putusan
Pengadilan Pajak Nomor PUT.44804/PP/M.VII/19/2013 tidak membuktikan apapun terkait
permasalahan dalam sengketa pajak ini;
bahwa penerbitan SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018 dilakukan secara
cermat, secara prosedural, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal;
D.

Simpulan

Permohonan
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- bahwa Pemohon melakukan importasi barang dalam 3 (tiga) berkas PIB jenis barang
berupa Meat and Bone Meal, dengan pos tarif 2309.90.90, diberitahukanPPN 10%
bebas berdasarkan Surat Keputusan 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 dan
Surat Keputusan 268/PMK.03/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 08 Januari 2016;
- bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 268/PMK.03/2015 tanggal 31 Desember
2015 bukan merupakan dasar hukum pembebasan PPN impor untuk barang berupa
bahanpakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan;
- bahwa jenis barang berupa Meat and Bone Meal, tidak termasuk kategori Barang Kena
Pajak tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009,
jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2015, jo. Pasal 1, Pasal 5 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015, jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 268/PMK.03/2015;
- bahwa Pemohon tidak memberikan bukti berupa surat dan/atau dokumen dasar hukum
untuk mendapatkan pembebasan PPN atas importasi barang dalam 3 (tiga) berkas PIB
yang menjadi pokok sengketa;
- bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar hukum pembebasan PPN atas importasi jenis barang berupa Meat
and Bone Meal;
- bahwa Pemohon tidak tepat dalam memberitahukan kewajiban PPN impor, dan
bertanggung jawab atas tagihan pungutan PPN impor dalam PIB yang menjadi objek
sengketa banding;
- bahwa dalam menetapkan pungutan PPN impor, Terbanding sudah tepat dan telah
melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
- bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor :
SPKTNP06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Pengadilan Pajak, sehingga atas hal-hal yang
bukan merupakan sengketa pajak mohon untuk diabaikan dan tidak dipertimbangkan;

SE

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa
dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga
harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor Surat Penetapan Kembali
Tarif dan atau Nilai Pabean Nomor :
SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17
Januari 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya
Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa
a quo kiranya berkenan memberi putusan:
- menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan Keputusan Terbanding Nomor Surat Penetapan Kembali Tarif dan atau
Nilai Pabean Nomor :SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018;
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bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor:
SR148/WBC.10/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Closing Statement yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :
1. bahwa Terbanding pada prinsipnya tetap dan berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang
telah disampaikan dalam Surat Uraian Banding (SUB) a quo atas nomor sengketa pajak :
002366.47/2018/PP dan juga dalam Surat Penjelasan Tertulis Terbanding terdahulu;
2. bahwa pada prinsipnya Terbanding menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil
sangkalan Pemohon sebagaimana diuraikan baik pada Surat Uraian Banding dan Surat
Penjelasan Tertulis, kecuali nyata-nyata Terbanding mengakuinya, sedangkan yang secara
tidak nyata diakui Terbanding mohon dianggap disangkal/ditolak;
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3. bahwa pada dasarnya penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018, telah memenuhi
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah dan mengikat di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pertimbangan-pertimbangan
yang intinya dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Importir Bertanggung Jawab Penuh atas PPN Impor Terutang

GA

1) bahwa dalam setiap kegiatan importasi barang terdapat kewajiban importir untuk
membayar pungutan negara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor
(PDRI), yang terdiri dari PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM;
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2) bahwa terhadap barang kena pajak yang dimasukkan ke dalam daerah pabean,
diperlakukan sebagai barang impor, telah terutang bea masuk dan PPN pada saat
importasi dilakukan, hal sebagaimana diatur dalam:
Ø Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), menyatakan:
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Pasal 2
(1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai
barang impor dan terutang bea masuk;
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Ø Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana Telah Beberapa
Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN),
menyatakan:
Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. ...dst;
b. impor Barang Kena Pajak;
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Pasal 11
(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
a. ...dst;
b. impor Barang Kena Pajak;

SE

b. Wewenang, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pemungutan PPN Impor
1) bahwa UU PPN memberi kewenangan sekaligus tanggung jawab penuh kepada
Terbanding untuk memungut PPN atas setiap kegiatan importasi barang kena pajak
(BKP), sebagaimana diatur dalam:
Ø UU PPN, menyatakan:
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan
melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
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Pasal 12
(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak
dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

2) bahwa UU PPN UU PPN telah menyatakan terkait tata cara pelaksanaan pemungutan
PPN atas importasi barang kena pajak, harus mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku, dalam hal mengikuti ketentuan dalam UU
Kepabeanan beserta Peraturan Pelaksanaannya, sebagaimana tertuang dalam:
Ø UU PPN, dinyatakan:
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Pasal 17
Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan
pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undangundang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

GA

3) bahwa ketentuan Pasal 17 UU PPN, selaras dan sejalan dengan ketentuan dalam
Pasal 6 ayat (1) UU Kepabeanan, yang pada intinya menyatakan bahwa atas kegiatan
importasi barang harus tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam UU
Kepabeanan, termasuk mengenai tata cara Perhitungan dan Pembayaran atas
pungutan negara dalam rangka impor yang meliputi: BM, PPN, PPnBM, PPh, dan
Cukai, hal ini sebagaimana tertuang dalam:
Ø UU Kepabeanan, menyatakan:
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Pasal 6
(1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
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penjelasan Pasal 6 Ayat (1), berbunyi sebagai berikut:
Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan
pada ketentuan dalam Undang-Undang ini yang pelaksanaan penegakannya
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
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c. Sistem Self Assesment dalam Pelaksanaan Pemungutan PPN Impor
1) bahwa pada dasarnya sistem pemungutan BM dan PDRI yang diatur dalam UU
Kepabeanan adalah menganut sistem self assessment, sehingga Importir
berkewajiban untuk membuat sendiri pemberitahuan pabean dengan menghitung
sendiri dan membayar sendiri kewajiban berupa BM dan PDRI kepada negara pada
saat importasi dilakukan;
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2) bahwa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan
pabean yang diajukan, dan untuk menjamin dipenuhinya segala ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam rangka untuk
mengamankan hak-hak keuangan negera maka dilakukan pemeriksaan pabean
secara selektif, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
3) bahwa dalam rangka melakukan pemeriksaan pabean secara selektif, Pejabat Bea
dan Cukai diberi batas waktu sampai dengan 30 hari sejak tanggal PIB. Dalam hal
pembayaran BM dan PDRI yang diberitahukan olen importir berbeda dengan hasil
pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka terhadap
kekurangan pembayaran BM dan PDRI dilakukan penagihan pungutan dengan
menerbitkan SPTNP;
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4) bahwa Terbanding dapat melakukan pemeriksaan pabean setelah dalam jangka
waktu 30 hari sejak tanggal PIB sampai dengan 2 tahun sejak tanggal PIB. Dalam hal
pembayaran BM dan PDRI yang diberitahukan oleh importir berbeda dengan hasil
pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, maka
terhadap kekurangan pembayaran BM dan PDRI dilakukan penagihan pungutan
dengan menerbitkan SPKTNP;
5) adapun ketentuan peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut dapat
diuraikan antara lain sebagai berikut:
Ø UU Kepabeanan, menyatakan:
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Pasal 3
1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
selektif;
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Pasal 5
(1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain
yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan
pemberitahuan pabean;
(2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor
pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean;
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Pasal 16
(1) 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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Pasal 17
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal pemberitahuan pabean;
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Pasal 29
(1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini
dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir;
(2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya
kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan;

Pasal 30
(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal
pemberitahuan pabean atas impor;
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Ø Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran
Barang Impor Untuk Dipakai, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(4) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang
Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai,
diberitahukan dengan PIB;
(5) ...dst;
(6) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh importir berdasarkan
Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai,
dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar;

Pasal 6
(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam
rangka impor yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB;
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Ø Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 155/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran
Barang Impor Untuk Dipakai, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
3. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam
rangka melaksanakan kewajiban pabean;
Pasal3
(1) Pemberitahu bertanggung jawab terhadap isi Pemberitahuan Pabean;
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d. SPKTNP didahului dengan SPTNP atau tanpa SPTNP adalah Sah dan Mengikat
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1) bahwa sampai dengan ditandatanganinya Surat Tertulis ini, tidak terdapat satupun
Putusan dari Lembaga Peradilan yang membatalkan dan/atau menyatakan batal
dan/atau menyatakan tidak sah dan/atau menyatakan tidak berlaku atas Peraturan
berikut ini:
· Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
· Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai;
· Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 08/BC/2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penelitian Ulang;
Sehingga diketahui bahwa peraturan tersebut berlaku secara sah dan mengikat
diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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2) bahwa penerbitan SPKTNP dapat diterbitkan baik terhadap pemberitahuan pabean
impor (PIB) yang telah diterbikan SPTNP ataupun terhadap PIB yang tidak diterbitkan
SPTNP, karena pada prinsipnya SPTPN hanya diterbitkan dalam hal Pejabat Bea
dan Cukai melakukan koreksi berbeda terhadap apa yang diberitahukan dalam PIB
yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran BM dan/atau PDRI, hal
ini sebagaimana diatur antara lain sebagai berikut:
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Ø bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan),
menyatakan:
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Pasal 16
(3) 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;
(4) ...dst;
(6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri;
Pasal 17
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal pemberitahuan pabean;

Ø Untuk melaksanakan ketentuan UU Kepabeanan, telah diundangkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, menyatakan hal-hal sebagai
berikut:

DI
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Pasal 2
(1)
Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Tarif atas barang impor yang
diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor;
(1a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk
tertulis hanya dalam hal Tarif yang diberitahukan berbeda dengan hasil
penelitian dan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea
masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean
impor;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat
Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan secara tertulis, Tarif yang
diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor diterima dan dianggap
telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
(4)
Dalam hal penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, lmportir wajib melunasi
kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, tanpa
dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda;
(5)
Dalam hal penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian Bea
masuk dibayar sebesar kelebihannya;
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Pasal 3
(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Nilai Pabean atas barang impor
yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor;
(la) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk
tertulis hanya dalam hal Nilai Pabean yang diberitahukan berbeda dengan
hasil penelitian;
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat
Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan secara tertulis, Nilai Pabean
yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor diterima dan
dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
(4)
Dalam hal penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, lmportir wajib melunasi
kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta
dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda paling sedikit 100% (seratus
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000%
(seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar;
(5)
Dalam hal penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea
masuk dibayar sebesar kelebihannya;
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Pasal 5
(1)
Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan Nilai
Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penetapan Tarif
dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang
mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk
dan/atau pajak dalam rangka impor dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif
clan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);
Pasal 6
(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Tarif dan/atau Nilai Pabean selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4;
Pasal 10
(1) Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai
Pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor;
(la) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1), dilakukan melalui Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan;
...dst;
(4)
Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran
bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dituangkan dalam Surat
Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
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Pasal 10B
(1) Hasil dari Penelitian Ulang dapat berupa:
a. ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea
masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; atau
b. tidak ditemukan adanya kekurangan dan/ atau kelebihan pembayaran
bea masuk dan/ atau pajak dalam rangka impor;
(2) Hasil dari Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Nata Hasil Penelitian Ulang;
(3) Terhadap hasil Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);

GA

3) bahwa objek penelitian ulang adalah PIB atau PEB, bukan terhadap SPTNP.
Penelitian ulang dilakukan terhadap dokumen pabean impor berupa PIB atau
dokumen pemberitahuan ekspor berupa PEB, sehingga jelas SPTNP bukan
merupakan dasar dilakuannya Penelitian ulang, juga bukan merupakan dasar
diterbitkan SPKTNP;
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4) bahwa apabila dari hasil penelitian ulang terhadap PIB diperoleh temuan yang
mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau PDRI
maka Terbanding menerbitkan SPKTNP;
5) bahwa pemungutan PPN terutang atas importasi barang kena pajak, yang dilakukan
setelah melewati jangka waktu 30 hari sejak tanggal PIB namun masih dalam jangka
waktu 2 tahun sejak tanggal PIB, hanya dapat dilakukan dengan menerbitkan
SPKTNP;
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e. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNP
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1) bahwa penerbitan SPKTNP Nomor : SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari
2018 telah dilakukan secara teliti, cermat, sesuai dengan tata cara dan prosedur
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
penerbitan SPKTNP Nomor :
SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal
17 Januari 2018 telah memenuhi ketentuan formal;
2) bahwa adapun uraian rinci mengenai kronologi dan dasar penerbitan SPKTNP
Nomor : SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah dijelaskan secara
rinci dalam Surat Uraian Banding sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : SR89/WBC.10/2018 tanggal 21 Mei 2018;
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3) bahwa adapun uraian ringkas kronologi singkat Penerbitan SPKTNP Nomor
SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:
Periode Waktu

SE

Januari 2016

Uraian Kegiatan
Pemohon membuat PIB, menghitung dan membayar
sendiri jumlah tagihan impor berupa BM dan PDRI,
dengan PIB sebagai berikut:
1. PIB Nomor 003855 tanggal 19 Januari 2016
2. PIB Nomor 004232 tanggal 21 Januari 2016
3. PIB Nomor 005163 tanggal 26 Januari 2016
Pada intinya diberitahukan sbb:
jenis barang berupa meat and bone meal,
Pos Tarif HS 2309.90.30.00, BM 0%, PPh 2,5%,
PPN 10% (Bebas) berdasarkan:
Surat Keputusan 31/PMK.03/2008 tanggal 19-02-

Keterangan
·Telah diterbitkan SPPB,
·Telah dikeluarkan dari kawasan
pabean pelabuhan tanjung emas,
·Telah
dilakukan
pemeriksaan
pabean dengan hasil tarif dan nilai
pabean ditetapkan diterima oleh
Pejabat Bea dan Cukai PFPD,
·sehingga tidak diterbitkan SPTNP
karena tidak ada kelebihan atau
kekurangan
pembayaran
BM

16 Januari 2018
17 Januari 2018

17 Januari 2018
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Januari 2018
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Januari 2018

2008
dan/atau PDRI
Surat Keputusan 268/PMK.03/2015 tanggal 31-12- ·Telah melewati jangka waktu 30 hari
2015
sejak tanggal PIB
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai Melakukan
analisa atas obyek penelitian ulang dan dituangkan
dalam Risalah Hasil Analisa (RHA) Nomor
04/BC.09/2018 tanggal 09 Januari 2018 dan Laporan
Analisis Obyek Penelitian Ulang (LAOP) Nomor
40/BC.09/2018 tanggal 09 Januari 2018
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai menerbitkan
Nomor Penugasan Penelitian Ulang (NPP) Nomor
NPP-38/BC.09/2018 Tanggal 09 Januari 2018
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
menerbitkan Surat Tugas Penelitian Ulang Nomor
ST-28/WBC.10/2018 tanggal 16 Januari 2018
telah dilakukan penelitian ulang yang hasilnya
dituangkan dalam Nota Hasil Penelitian Ulang
(NHPU)
Nomor
06/NHPU/WBC.10/BD.02/2018
tanggal 17 Januari 2018
Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Masih dalam jangka waktu 2 tahun
Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sejak tanggal PIB
Nomor SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari
2018, yang mewajibkan Pemohon untuk melunasi
tagihan berupa Bea Masuk dan PDRI total sebesar
Rp. 273.161.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta
seratus enam puluh satu ribu rupiah).

GA

bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penerbitan SPKTNP Nomor :
06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal;

f. Materi Sengketa

No

Nomor
Tanggal PIB
003855
19/01/2016

2

004232
21/01/2016

3

005163
26/01/2016

Uraian Barang dan Pos Tarif

Meat And Bone Meal
(Tepung Daging Dan Tulang)
Bahan Baku Pakan Ternak /
Hs 2309.90.30.00
Usa Meat And Bone Meal
(Tepung Daging Dan Tulang)
Bahan Baku Pakan Ternak /
Hs 2309.90.30.00
Meat And Bone Meal
(Tepung Daging Dan Tulang)
Bahan Baku Pakan Ternak /
Hs 2309.90.30.00
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bahwa
berdasarkan
Surat
Tugas
Penelitian
Ulang
Nomor
:
ST-43/WBC.10/2018 tanggal 31 Januari 2018 telah dilakukan penelitian ulang yang
hasilnya dituangkan dalam Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor :
06/NHPU/WBC.10/BD.02/2018 tanggal 17 Januari 2018, terhadap dokumen
pemberitahuan pabean sebagai berikut:
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1)

0

20.576.000,-

0

29.758.000,- 119.029.000,-

82.303.000,-

Diberitahukan
mendapat Fasilitas
Berdasarkan
Surat Keputusan
31/PMK.03/2008
tanggal
19-02-2008
Surat Keputusan
31/PMK.03/2008
tanggal
19-02-2008
Surat Keputusan
268/PMK.03/2015
tanggal
31-12-2015

bahwa dalam 3 (tiga) berkas PIB tersebut, Pemohon melakukan importasi jenis
barang berupa bahan pakan ternak meat and bone meal, diberitahukan pada pos
tarif 2309.90.30.00, PPN 10% (bebas);

KR

2)

0

Pungutan Impor (Rp)
PPh
PPN
2,5%
10%
(bayar)
(bebas)
17.958.000,- 71.829.000,-

BM 0%

SE

3)

bahwa atas importasi barang yang dilakukan dalam 2 (dua) berkas PIB tersebut
diberitahukan menggunakan fasilitas pembebasan PPN berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008;

4)

bahwa atas importasi barang yang dilakukan dalam 1 (satu) berkas PIB tersebut
diberitahukan menggunakan fasilitas pembebasan PPN berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : 268/PMK.03/2015 tanggal 31 Desember 2015;

5)

bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan Nomor : 31/PMK.03/2008 tanggal
19 Februari 2008 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.03/2008

6)
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tanggal 19 Februari 2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai
Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis;
bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan Nomor : 268/PMK.03/2015 tanggal
31 Desember 2015 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 268/PMK.03/2015
tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan
Serta Pengenaan Sanksi, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
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Pasal 1
(1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak
termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau
rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri
setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
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Pasal 14
(3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai
yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang Bersifat Strategis yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan/Peraturan Menteri Keuangan:
a. Nomor 363/KMK.03/2002;
b. Nomor 371/KMK.03/2003;
c. Nomor 11/PMK.03/2007 ;
d. Nomor 31/PMK.03/2008,
beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

bahwa kriteria dan/atau rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang
mendapat pembebasan PPN telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan
Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau
Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang
menyatakan hal-hal sebagai berikut:
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7)

IA
T

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2016;
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Pasal 1
Ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak
termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, merupakan Barang Kena Pajak
tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/ atau penyerahannya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
Pasal 5
(1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
(2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak
termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk
pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang:
a. untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak
termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

b. ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan;
bahwa atas barang yang diimpor berupa Meat and Bone Meal dengan pos tarif
2309.90.30.00 tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
: 267/PMK.010/2015;

9)

bahwa sampai dengan tanggal importasi tidak ada Peraturan Menteri di bidang
Pertanian dan/atau Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan pembebasan
PPN untuk importasi jenis barang berupa meat and bone meal;
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8)

DI
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10) bahwa dalam setiap pemberitahuan pabean untuk importasi barang Meat and Bone
Meal, Pemohon melampirkan Surat dari Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tentang Ijin Pemasukan Bahan Pakan
asal Hewan, yang berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan pemasukan bahan
baku pakan ternak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 UU Nomor 18 tahun
2009, BUKAN merupakan pelaksanaan terkait pemenuhan persyaratan untuk
pembebasan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor:
267/PMK.010/2015;
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11) bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui:
- bahwa Kriteria dan/atau Rincian atas barang impor yang mendapat pembebasan
PPN diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
267/PMK.010/2015, bukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
268/PMK.03/2015;
- bahwa atas importasi jenis barang berupa Meat and Bone Meal tidak dibebaskan
dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 267/PMK.010/2015;
- bahwa tidak ada Peraturan Menteri di Bidang Pertanian dan/atau Peraturan
Menteri Keuangan yang menetapkan pembebasan PPN untuk importasi jenis
barang berupa meat and bone meal, sehingga atas importasi yang dilakukan oleh
Pemohon tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN;

IA
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12) bahwa Pemohon tidak memberikan bukti berupa surat dan/atau dokumen yang
menjadi dasar hukum untuk mendapatkan pembebasan PPN atas importasi barang
dalam 3 (tiga) berkas PIB yang menjadi pokok sengketa;
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13) bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum pembebasan PPN atas importasi jenis barang
berupa Meat and Bone Meal;
14) bahwa jenis barang berupa meat and bone meal dalam 3 (tiga) berkas PIB tersebut
tidak termasuk dalam kategori BKP tertentu yang atas impornya dibebaskan dari
pengenaan PPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Nomor
42 tahun 2009, jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, jo. Pasal 1,
Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015, jo. Pasal 1
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 268/PMK.03/2015 sehingga atas importasinya
dikenakan PPN;
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15) bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diperoleh kesimpulan bahwa terhadap
importasi jenis barang berupa Meat and Bone Meal dalam 3 (tiga) berkas PIB
tersebut diwajibkan membayar PPN sebesar 10% dari nilai impor, sehingga
diterbitkan SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018, dengan Tagihan
sebesar Rp273.161.000,00;

16) bahwa pada prinsipnya pembebasan PPN harus diberlakukan dan diterapkannya
perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak, hal ini sebagaimana diatur
dalam:
UU PPN menyatakan:
Pasal 16B
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(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari
pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
b. kegiatan di kawasan tertentu…dst
g. impor Barang Kena Pajak tertentu;
h. …dst;
Penjelasan Pasal 16B
Ayat (1)
Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan
adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib
Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya
sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
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17) bahwa atas importasi jenis barang Meat and Bone Meal yang dilakukan oleh Importir
Lain, telah membayar PPN;

GA

bahwa berikut merupakan contoh data importasi jenis barang Meat and Bone Meal
yang dilakukan oleh Importir Lain:
· PIB Nomor : 033761 tanggal 19/7/2016 PT. KTG, PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 034999 tanggal 26/7/2016 PT. KTG PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 012668 tanggal 20/3/2017PT. MF, PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 013289 tanggal 23/3/2017 PT. MF, PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 030990 tanggal 11/7/2017 PT. HPO, PPN 10% Bayar;
· PIB Nomor : 042616tanggal 11/10/2017 PT. HPO, PPN 10% Bayar;
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18) bahwa atas sengketa pajak dengan pokok sengketa yang sama berupa PPN Impor
jenis barang Meat and Bone Meal telah mendapat keputusan pengadilan pajak,
antara lain:
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· Put 85318/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017,
· Put 85319/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017,
· Put 85320/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017,
· Put 85321/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017,
· Put 85322/PP/M.IVB/19/2017 tanggal 27 Juli 2017,
Yang dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis
berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pemohon,
sehingga importasi Meat and Bone Meal, ...dst... dikenakan PPN 10%”;
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g. Tanggapan atas Pernyataan, Bukti Pendukung yang disampaikan oleh Pemohon
bahwa dalam sidang pemeriksaan sengketa banding Pemohon menyampaikan beberapa
pernyataan dan bukti pendukung. bahwa Majelis Hakim meminta kepada Terbanding
untuk menanggapi pernyataan dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon.
Adapun penjelasan Terbanding adalah sebagai berikut:

KR

1) bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon baik dalam surat bantahan, surat
keterangan dan pernyataan-pernyataan dalam sidang pemeriksaan, cendrung
melebar dengan menambah topik permasalahan baru yang bukan merupakan
sengketa perpajakan, tidak sesuai dengan alasan pada surat pengajuan banding;

SE

2) bahwa Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan
seluruh dalil-dalil Pemohon dengan pokok permasalahan yang bukan merupakan
sengketa perpajakan dan tidak sesuai dengan alasan pada surat pengajuan banding;

3) bahwa terkait pernyataan Pemohon tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
111/PMK.04/2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013

Dalil Pemohon
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bahwa dalam sidang pemeriksaan tanggal 06 September 2018, Pemohon
Banding menyampaikan penjelasan yang pada intinya menyatakan Penagihan
Pungutan PPN Impor tidak dapat dilakukkan dengan SPKTNP, Penagihan
Pungutan PPN Impor seharusnya dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.04/2013;

DI
LA
N

Penjelasan Terbanding
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.04/2013 tentang Tata
Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, merupakan Peraturan Menteri
Keuangan yang berisi petunjuk pelaksanaan dalam rangka penagihan aktif
terhadap hutang Bea Masuk dan/atau Cukai, yang telah ditetapkan dalam Surat
Penetapan, Surat Keputusan dan/atau Surat Tagihan yang tidak dilunasi sampai
dengan tanggal jatuh tempo;
bahwa tata cara penerbitan surat penetapan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi
administrasi;
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bahwa hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 111/PMK.04/2013, yang berbunyi sebagai berikut:
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bahwa tata cara penerbitan surat penetapan atas Pemberitahuan Importasi
Barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi
Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea
dan Cukai;
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bahwa pemungutan PPN terutang atas importasi barang kena pajak, yang
dilakukan setelah melewati jangka waktu 30 hari sejak tanggal PIB namun masih
dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal PIB, hanya dapat dilakukan dengan
menerbitkan SPKTNP;
b) Putusan Mahkamah Agung
Dalil Pemohon
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bahwa pada sidang pemeriksaan sengketa banding, Pemohon menyampaikan
bukti tambahan berupa Putusan Mahkamah Agung RI;

bahwa pada intinya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut,
Pemohon menyatakan penerbitan SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari
2018 tidak memenuhi ketentuan formal, karena SPKTNP diterbitkan tanpa
didahului dengan penerbitan SPTNP;
Penjelasan Terbanding
1) bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan Pajak atas Banding terkait
Penerbitan SPKTNP, yang diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah
Agung RI oleh Importir;
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2) bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung RI atas Peninjauan
Kembali perkara pajak terkait Penerbitan SPKTNP yang diajukan oleh
Importir, dengan amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI
“Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali”,...dst;
bahwa juga terdapat Putusan Mahkamah Agung RI atas Peninjauan Kembali
perkara pajak terkait Penerbitan SPKTNP yang diajukan oleh Importir,
dengan amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI
“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali”,...dst;
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3) bahwa untuk membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung RI, dengan
amar putusan “Mengabulkan”, maka Terbanding mengambil contoh Putusan
Nomor 933/B/PK/PJK/2016, yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung RI pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016;
Ø Dalam “PERTIMBANGAN HUKUM”, Putusan Mahkamah Agung RI
tersebut, menyatakan hal-hal sebagai berikut:
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...dst.
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Ø

bahwa salah satu Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis
Hakim Mahkamah Agung pada perkara pajak tersebut adalah Pasal 2
ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008 jo
Nomor : 147/PMK.04/2009, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor
yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor;
(1a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan
dalam hal tarif yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian;

Ø

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 jo Nomor
: 147/PMK.04/2009, telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 61/PMK.04/2018;

Ø

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

61/PMK.04/2018
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tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan
Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
atau Pejabat Bea dan Cukai, dinyatakan hal-hal sebagai berikut:
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Pasal 2
(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Tarif atas barang impor
yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor;
(1a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam bentuk tertulis hanya dalam hal Tarif yang diberitahukan
berbeda dengan hasil penelitian dan mengakibatkan kekurangan
atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam
rangka impor;
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran
Pemberitahuan Pabean impor;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pejabat Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan secara
tertulis, Tarif yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean
impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh
Pejabat Bea dan Cukai;
(4)
Dalam hal penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, lmportir wajib
melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam
rangka impor, tanpa dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda;
(5)
Dalam hal penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian
Bea masuk dibayar sebesar kelebihannya;
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Pasal 3
(1)
Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Nilai Pabean atas
barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean
impor;
(la)
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam bentuk tertulis hanya dalam hal Nilai Pabean yang
diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian;
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan
Pabean impor;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pejabat Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan secara
tertulis, Nilai Pabean yang diberitahukan dalam Pemberitahuan
Pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan
oleh Pejabat Bea dan Cukai;
(4)
Dalam hal penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk,
lmportir wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan
pajak dalam rangka impor, serta dikenakan Sanksi Administrasi
Berupa Denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk
yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari
bea masuk yang kurang dibayar;
(5)
Dalam hal penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk,
pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannya;
Pasal 5
(1) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan
Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan
penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan
pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor
dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean

(SPTNP);
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bahwa sehingga diketahui secara tegas, terdapat kondisi, data, fakta serta
dasar pertimbangan hukum yang berbeda antara penerbitan SPKTNP383/KPU.01/2013 tanggal 25 September 2013, dengan SPKTNP06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018;
4) bahwa
atas
PIB-PIB
yang
ditetapkan
kembali
dalam
SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018, seluruhnya telah
memenuhi ketentuan formal penerbitan SPKTNP sesuai peraturan yang
berlaku, antara lain:

·
·
·

PIB-PIB tersebut telah dilakukan pemeriksaan pabean dengan hasil tarif
dan nilai pabean ditetapkan diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai;
PIB-PIB tersebut ditetapkan diterima, tidak terdapat kelebihan atau
kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau PDRI sehingga tidak
diterbitkan SPTNP;
PIB-PIB tersebut telah diterbitkan SPPB dan telah dikeluarkan dari
kawasan pabean pelabuhan Tanjung Emas;
SPKTNP diterbitkan setelah melewati jangka waktu 30 hari sejak tanggal
PIB;
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·

GA

5) bahwa untuk Putusan Mahkamah Agung RI atas Peninjauan Kembali perkara pajak
terkait Penerbitan SPKTNP, dengan amar putusan “Menolak” permohonan
peninjauan kembali, memiliki pengertian bahwa Mahkamah Agung RI, menyatakan
sah dan memperkuat penerbitan SPKTNP sebagai Surat Penetapan yang diterbitkan
oleh DJBC dalam melaksanakan ketentuan Pasal 17 UU Kepabeanan;
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4. bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dan tidak terbatahkan lagi bahwa dalil Pemohon
adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak
seluruhnya, dan Surat Penetapan Terbanding Nomor SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17
Januari 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya
Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a
quo kiranya berkenan memberi putusan:
- menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkanKeputusan Terbanding Nomor SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17
Januari 2018;

Menurut Pemohon Banding :

ET
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bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan alasan sebagaimana Surat
Banding dan Surat Bantahan a quo;
bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Penjelasan tertulis tanpa nomor
dan tanggal, dan surat nomor : 308/CPI/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
I.

Formal

KR

A. Penelitian Ulang

SE

1. Legalitas Penelitian Ulang
bahwa Penelitian Ulang yang dilakukan Terbanding didasarkan pada Pasal 17
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan);

bahwa sebagai bahan pertimbangan perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa
sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (UU Administrasi Pemerintahan) diatur bawa penyelenggaran
pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas. Oleh karena itu Pemohon

memandang perlu bahwa asas legalitas terkait dengan penelitian ulang perlu
menjadi perhatian dalam penyelesaian sengketa banding ini;
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2. Pelaksanaan Penelitian Ulang
bahwa terkait dengan pelaksanaan penelitian ulang yang dilakukan Terbanding,
dapat Pemohon beritahukan sebagai berikut :
a. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan, Objek penelitian ulang adalah
tarif dan /atau nilai pabean, bukan PPN;
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b. Hasil penelitian ulang yang menetapkan PPN terutang yang dituangkan dalam
SPKTNP tidak diatur dalam Pasal 17 UU Kepabeanan, sehingga tidak ada dasar
hukum bagi Terbanding untuk menerbitkan SPKTNP atas PPN;
c. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU No. 42 tahun 2009 (UU
PPN) diatur bahwa PPN dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai pada saat impor
dilakukan (bukan setelah impor dilakukan dan bukan melalui SPKTNP);
d. Dengan demikian Ditjen Bea dan Cukai kedudukannya hanya sebagai pemungut
dan bukan sebagai pihak yang melakukan penetapan. Hal ini dipertegas dengan
tidak tercantumnya/disebutkan perihal PPN dalam UU Kepabeanan;
3. Penetapan Kembali Hasil Penelitian Ulang

GA

bahwa terkait dengan pelaksanaan penelitian ulang yang dilakukan Terbanding,
dapat Pemohon beritahukan sebagai berikut :
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a. sesuai Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan, tujuan penetapan kembali nilai
dan/atau nilai pabean (SPKTNP) adalah untuk menghitung bea masuk BUKAN
untuk menghitung PPN;
b. Pasal 17 UU Kepabean tidak mengatur hasil penetapan kembali berupa PPN
dituangkan dalam SPKTNP;
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c. Pasal 17 UU Kepabean tidak mengatur/tidak mendelegasikan ketentuan lain
untuk mengatur SPKTNP sebagai media untuk menuangkan hasil penetapan
kembali berupa PPN terutang sebagai hasil penelitian ulang;
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d. SPKTNP yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) UU Kepabeanan;
bahwa sebagai bahan pertimbangan perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa
sesuai Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan
memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan
kewenangannya. Oleh karena itu Pemohon memandang perlu agar dalam
pelaksanaan penelitian ulang dan penetapan kembali hasil penelitian ulang agar
Terbanding tidak melampaui kewenangan yang telah diatur;
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B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 (PP 81 tahun 2015)
1. Mengacu pada pasal 16B UU PPN, yang berbunyi:
Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari
pengenaan pajak, balk untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
a. ...;
b. ...;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. ...;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean, "diatur dengan" Peraturan Pemerintah;
bahwa lampiran II angka 203 Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :
"Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya
di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan
itu harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diberi delegasi dan
tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat ketentuan mengenai ... diatur dengan
... ";
bahwa Lampiran II angka 204 Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang berbunyi :
"Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut
(subdelegasi) digunakan kalimat ketentuan mengenai ... diatur dengan atau
berdasarkan ...”;

DI
LA
N

bahwa mengacu kepada dua ketentuan tersebut, maka impor barang kena pajak
tertentu hanya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah dan tidak boleh diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan (PP tidak boleh mendelegasikan ke PMK);

GA

2. dalam lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan diatur bahwa "pendelegasian kepada Menteri Keuangan
hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat tehnik administratif".
sementara Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015 mengatur
PPN dibebaskan dan tidak dibebaskan yang menurut Pemohon bukan sesuatu
yang bersifat teknik administratif. Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan
tersebut telah melampaui Wewenang yang diberikan UU, sehingga PMK tersebut
tidak sah;
C. Penetapan Kembali Hasil Penelitian Ulang

ET
AR

IA
T
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1. SPKTNP diterbitkan tanpa didahului SPTNP. Surat Tugas diberikan kepada
Pemohon Banding bersamaan dengan penyampaian SPKTNP;
2. UU Kepabeanan tidak mengatur pemberian kewenangan kepada Terbanding
melakukan penetapan PPN impor hasil penelitian ulang;
3. SPKTNP yang menurut Terbanding didasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan,
terbukti tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pasal tersebut;
4. Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 15 UU KUP bahwa yang berwenang menetapkan
PPN terutang adalah Direktorat Jenderal Pajak (bukan Terbanding), melalui Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN);
Sebagai bahan pertimbangan perlu Pemohon beritahukan bahwa mengacu pada
UU Administrasi Pemerintahan :
Pasal 52 ayat (1) huruf a diatur bahwa syarat sahnya Keputusan adalah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang;
Dan Pasal 56 ayat (1) diatur bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan
yang tidak sah;

D. Penagihan PPN Impor

SE

KR

bahwa UU Kepabeanan tidak mengatur pemberian kewenangan kepada Terbanding
melakukan penagihan PPN impor. Hal tersebut dikuatkan dengan :
· Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1
April 1996;
· Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-145/PJ.33/1999 tanggal 17 Mei 1999;
· Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-05/P152/1996 tanggal 12 Pabruari
1996 butir 3;

II. Materiil
bahwa walaupun secara legal formal Peraturan Menteri Keuangan Nomor
267/PMK.05/2015 cacat hukum namun terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor : 267/PMK.05/2015 dapat Pemohon tanggapi sebagai berikut : Atas
importasi Meat Bone Meal (MBM, Tepung Tulang Belulang) dan berdasarkan hasil
penelitian ulang, terbanding menetapkan atas impor MBM, PPN nya tidak dibebaskan
karena MBM tersebut tidak tercantum dalam rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan
ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagai mana lampiran I PMK
267/PMK.010/2015;

DI
LA
N

bahwa namun menurut Pemohon, MBM masih dapat dibebaskan dari pengenaan PPN
karena memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan Pasal 3 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 267/PMK.05/2015 yaitu:
· merupakan bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak,
· tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan;
· berasal dari negara yang bebas dari penyakit hewan menular serta bebas dari hama
penyakit tanaman
· Surat Keputusan Menteri Pertanian; dan
· dilengkapi dengan surat keterangan phytosanitary certificate, certificate of origin,
certificate of analysis dan keterangan perlakuan fumigasi untuk bahan pakan bijibijian;

GA

bahwa khusus mengenai harus adanya penetapan dari Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian, perlu Pemohon beritahukan bahwa atas setiap
importasi bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak khususnya MBM, Pemohon telah
memperoleh rekomendasi dari Kementerian Pertanian, yang menyatakan bahwa MBM
adalah bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan telah memenuhi kriteria pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.05/2015;
Kesimpulan

IA
T
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bahwa PMK 267/PMK.010/2015 tidak memenuhi tata cara pembentukan peraturan perundangundangan yang benar dan sesuai dengan UU dan Menteri Keuangan bertindak melampaui
kewenangannya karena mengatur sesuatu yang bersifat Substantif (seperti menetapkan Pajak
terutang dan rincian bahan pakan yang dibebaskan dari PPN) tetapi hanya boleh menetapkan
yang bersifat teknis administratif sesuai dengan lampiran II angka 211 UU No. 12 Tahun 2011
yang berbunyi :
"Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada Menteri, pemimpin
lembaga pemerintah non kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan Menteri dibatasi
untuk peraturan yang bersifat teknis administratit";
bahwa dengan demikian PMK 267/PMK.010/2015 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum
dalam penyelesaian sengketa banding ini;

ET
AR

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Keterangan Tertulis Nomor :
309/CPI/IX/2018 tanggal 6 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :
bahwa Terbanding melakukan penelitian ulang, melakukan penetapan/pemungutan/penagihan
PPN dengan menerbitkan SPKTNP didasarkan pada:
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), khususnya
Pasal 17 ayat (1);

KR

1.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN), khususnya Penjelasan Pasal 4
ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3);

SE

2.

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang
Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, khususnya Pasal 10;
Terkait hal tersebut Pemohon Banding memberikan keterangan sebagai berikut :
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1. Penelitian Ulang
1.1. Surat Tugas Penelitian Ulang

bahwa Surat Tugas Nomor: ST-28/WBC.10/2018 menugaskan Terbanding untuk
melakukan penelitian ulang terhadap “pemberitahuan pabean impor”.
Pasal 1 angka 7 UU Kepabeanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
Pemberitahuan Pabean impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam
rangka melaksanakan kewajiban pabean impor dalam bentuk dan syarat yang
ditetapkan dalam Undang-undang Kepabeanan;

DI
LA
N

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa penelitian ulang bukan dilakukan
terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara dalam sengketa banding ini
Terbanding melakukan penelitian ulang terhadap PPN. Dengan demikian penelitian
ulang tersebut “tidak sesuai dengan Surat Tugas”. Dengan kata lain penelitian ulang
terhadap PPN dilakukan tanpa dasar kewenangan. Mengacu pada Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penelitian ulang yang
dilakukan Terbanding adalah tidak sah termasuk segala akibat dari penelitian ulang
tersebut;

GA

1.2. Pelaksanaan Penelitian Ulang

IA
T
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bahwa menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
Per08/BC/2017 diatur bahwa :
a. yang dimaksud dengan “Penelitian Ulang” adalah penelitian kembali atas Tarif
dan/atau Nilai Pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean
impor dan ...penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang
yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui
pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait yang dilakukan di
Kantor Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama oleh Pejabat Bea
dan Cukai; dan
b. Objek Penelitian Ulang adalah tarif dan nilai pabean (bukan PPN);
bahwa terkait ketentuan tersebut ada beberapa frasa yang menurut Pemohon penting
untuk diperhatikan dalam penyelesaian sengketa banding ini, yaitu:

ET
AR

a. Tarif

bahwa sesuai Pasal 1 angka bahwa yang dimaksud “Tarif” adalah klasifikasi
barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.
Ø Faktanya dalam SPKTNP tersebut di atas bukan menetapkan tarif, melainkan
PPN Terutang. Dengan demikian penetapan PPN terutang tersebut
bertentangan dengan UU Kepabeanan;

b. Nilai Pabean

SE
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bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:
Per08/BC/2017 bahwa yang dimaksud Nilai Pabean adalah Nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
Ø Faktanya dalam SPKTNP tersebut di atas bukan menetapkan nilai pabean dan
juga bukan untuk penghitungan bea masuk, melainkan menetapkan PPN
terutang. Dengan demikian penetapan PPN terutang tersebut bertentangan
dengan UU Kepabeanan;
c. Pemberitahuan pabean impor
bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 UU Kepabeanan bahwa yang dimaksud dengan
Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka
melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini;
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bahwa adapun yang dimaksud “Kewajiban Pabean” menurut Pasal 1 ayat (6) UU
Kepabeanan adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan
untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini (UU Kepabeanan);
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa penelitian ulang dilakukan
hanya untuk melakukan penelitian hanya terhadap kewajiban importir yang diatur
dalam UU Kepabanan, bukan kewajiban importir yang diatur dalam UU PPN;
Ø Faktanya penelitian ulang yang dilakukan Terbanding bukan terhadap kewajiban
importir yang diatur dalam UU Kepabanan (Tarif dan/atau nilai pabean), tetapi
terhadap kewajiban importir yang diatur dalam UU PPN. Dengan demikian
penelitian ulang tersebut bertentangan dengan UU Kepabeanan;
d. Bea Masuk

DI
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bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Kepabeanan bahwa yang dimaksud dengan
Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang
dikenakan terhadap barang yang diimpor;
Ø Faktanya SPKTNP tersebut diatas bukan menetapkan Bea Masuk. Selain itu
pungutan PPN terutang melalui SPKTNP bukan merupakan pengutan negara
yang didasarkan pada UU Kepabeanan. Dengan pemungutan PPN tersebut
bertentangan dengan UU Kepabeanan;
e. Nilai Pabean

PE
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bahwa sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.05/2011
bahwa Nilai Pabean adalah nilai transaksi yang dimpor;
Ø Faktanya SPKTNP tersebut diatas bukan menetapkan Nilai Pabean;
Kesimpulan:
bahwa penelitian ulang yang dilakukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan kepabeanan;
2. Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNP

Ayat (1)

IA
T

bahwa dalam SPKTNP Terbanding menyatakan bahwa SPKTNP tersebut didasarkan pada
Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan. Berikut Kutipan Pasal 17 UU Kepabeanan :
: Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal pemberitahuan pabean
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Penjelasan :
Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat
dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan
pabean ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea
masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai
pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali;

KR

Ayat (2)

: Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:
a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar;

: Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih
dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan
penetapan kembali.

Ayat (4)

: Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk

SE

Ayat (3)

yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk
yang kurang dibayar;

PA
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bahwa dengan demikian inti dari ketentuan Pasal 17 UU Kepabeanan adalah sebagai
berikut :

DI
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a. yang dapat dilakukan penelitian ulang dan penetapan kembali dalam jangka waktu 2
tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean adalah tarif dan/atau nilai pabean, bukan
PPN;
b. kewenangan Terbanding yang didasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan adalah
kewenangan menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean, bukan menetapkan PPN
terutang;
c. tujuan penetapan kembali tersebut adalah menghitung bea masuk, bukan untuk
penghitungan PPN;
d. Penetapan kembali harus ada bea masuk yang kurang atau lebih dibayar, bukan ada
PPN yang kurang dibayar;
e. bea masuk yang kurang atau lebih dibayar tersebut disebabkan karena kesalahan
pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean;
f. penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang didasarkan pada Pasal 17 ayat (1)
UU Kepabeanan harus didahului dengan penetapan yang didasarkan pada Pasal 16
UU Kepabeanan, dimana kedua penetapan tersebut berbeda;
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Namun faktanya bahwa :
a. yang dilakukan penelitan ulang dan penetapan kembali oleh Terbanding dalam jangka
waktu 2 tahun bukan tarif dan nilai pabean, melainkan PPN.
b. tujuan penetapan kembali yang dilakukan Terbanding, bukan untuk penghitungan bea
masuk, melainkan untuk penghitungan PPN;
c. penetapan kembali yang dilakukan Terbanding tanpa ada penetapan bea masuk yang
kurang atau lebih dibayar;
d. penetapan kembali tersebut dilakukan tanpa ditemukan adanya kesalahan
pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean;
e. penetapan kembali yang dilakukan Terbanding melalui SPKTNP, dilakukan tanpa
didahului penetapan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didasarkan
pada Pasal 16 UU Kepabeanan yaitu SPTNP;

IA
T

bahwa sebagai bahan pertimbangan terlampir Pemohon sampaikan Putusan Mahkamah
Agung yang membatalkan SPKTNP tanpa didahului dengan penetapan Pejabat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang didasarkan pada Pasal 16 UU Kepabeanan;

ET
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bahwa berdasarkan ketentuan dan kondisi tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa
penetapan kembali yang dilakukan Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam
SPKTNP tersebut diatas, tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 UU Kepabeanan. Oleh
karena itu pendapat Terbanding yang menyatakan penetapan kembali dan penerbitan
SPKTNP tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan
adalah “tidak benar dan tidak terbukti”; bahwa dengan demikian sikap Terbanding yang
mempertahankan SPKTNP tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan
Undang-undang, khususnya UU Kepabeanan;

SE
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3. bahwa pendelegasian Pasal 16B UU PPN kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2015 cacat hukum:
Pasal 16B UU PPN
Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau
seluruhnya
atau
dibebaskan
dari
pengenaan pajak, baik untuk sementara
waktu maupun selamanya, untuk:
a. ..
b. ..
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. ..
e. ..
“diatur dengan” Peraturan Pemerintah.

PP 81 Tahun 2015
Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas
impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
meliputi:
h.bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan,
tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang
kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

bahwa terkait dengan kata “ diatur dengan” pada Pasal 16B UU PPN tersebut, Pemohon
dapat memberikan keterangan sebagai berikut :
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Lampiran II angka 203 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :
”Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di
dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus
diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh
didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
(subdelegasi), gunakan kalimat ketentuan mengenai ..... diatur dengan .....”;

DI
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Lampiran II angka 204 Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :
”Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi)
digunakan kalimat ketentuan mengenai ..... diatur dengan atau berdasarkan .....”;
bahwa mengacu kepada dua ketentuan tersebut, maka impor barang kena pajak tertentu
hanya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah dan tidak boleh diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan (Peraturan Pemerintah tidak boleh mendelegasikan ke
Peraturan Menteri Keuangan). Oleh karena itu, semua Pasal yang mengatur tentang
pendelegasian kepada Menteri Keuangan adalah tidak sah;

PE
N
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bahwa dalam lampiran II angka 211 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa “Pendelegasian kepada Menteri Keuangan
hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat tehnik administratif”. Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015 mengatur PPN dibebaskan dan
tidak dibebaskan yang menurut kami bukan sesuatu yang bersifat teknik administratif.
Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah melampaui Wewenang
yang diberikan Undang-undang, sehingga Peraturan Menteri Keuangan tersebut
seharusnya “tidak sah”;

ET
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bahwa mengingat pendelegasian ketentuan mengenai bahan pakan ternak pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 adalah tidak sah, maka hal
terkait dengan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak kembali mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa atas impor Barang
Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
Dengan demikian semua bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak adalah Barang
Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan
Meat and Bone Meal (Tepung daging dan tulang belulang) jelas-jelas merupakan bahan
pakan sesuai rekomendasi dari Kementerian Pertanian berupa “Surat Persetujuan
Pemasukan Bahan Baku Pakan Asal Hewan” sehingga atas impor Meat and Bone Meal
dibebaskan dari pengenaan PPN;
4. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 sebagai dasar hukum bagi
Terbanding untuk menetapkan PPN Terutang atas impor bahan pakan untuk pembuatan
pakan ternak, cacat hukum

KR

bahwa dalam sengketa ini Terbanding menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
267/PMK.010/2015 yang “cacat hukum dan tidak sah karena:

SE

a. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menerima dan menindaklanjuti delegasi dari
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang seharusnya tidak dapat didelegasikan
kepada Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Dengan demikian Peraturan Menteri
Keuangan tersebut bertentangan dengan Lampiran II angka 203 Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur mengenai terutang atau tidak
terutangnya pajak, padahal berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 pajak yang bersifat
memaksa diatur dengan Undang-undang (bukan dengan Peraturan Menteri Keuangan).
Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan tersebut bertentangan dengan Pasal 23A
UUD 1945;
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c. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur mengenai hal-hal yang bukan bersifat
tehnik administrartif seperti menentukan terutang atau tidak terutangnya pajak atas impor
Barang Kena Pajak Tertentu. Tentunya itu bertentangan dengan ketentuan dalam
Lampiran II angka 211 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang membatasi kewenangan Menteri hanya untuk
mengatur hal-hal yang bersifat tehnik administratif;
bahwa menurut Pemohon Banding sudah sepatutnya tindakan dan keputusan Terbanding
terkait dengan sengketa banding adalah semata-mata dalam rangka melaksanakan
ketentuan perundang-undangan dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan
lainnya; bahwa dengan kata lain dalam rangka melaksanakan Undang-undang tidak
sepatutnya melanggar undang-undang;

DI
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bahwa kalaupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 tetap
dipaksakan untuk dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa banding ini, meskipun
menurut Pemohon Banding Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015
adalah tidak sah, maka kami mohon kepada Majelis untuk memperhatikan dan
mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini:
4.1. bahwa tidak ada Jelas Siapa Yang Berwenang Menetapkan Bahan Pakan Untuk
Pembuatan Pakan Ternak Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, Menteri Keuangan
atau Menteri Pertanian ?

GA

bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
267/PMK.010/2015 terdapat frasa sebagai berikut :
........ “ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan”;
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bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang berwenang menetapan bahan pakan
untuk pembuatan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah Menteri
Pertanian;
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bahwa Frasa tersebut berbeda atau bertentangan dengan frasa pada Pasal 1 ayat (1)
huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai
berikut:
“bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk
imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang berwenang menetapan bahan pakan
untuk pembuatan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah Menteri
Keuangan;
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bahwa dengan demikian frasa “ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian, setelah berkoordinasi dengan Menteri
Keuangan” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015 bukan dalam rangka melaksanakan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, sehingga tidak ada kewajiban bagi kami
untuk memenuhi frasa / ketentuan tersebut;
bahwa selain itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 tidak
secara tegas menyebutkan adanya kewajiban bagi importir untuk memenuhi
frasa/ketentuan tersebut dan juga tidak secara tegas menyebutkan akibat tidak
terpenuhinya ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
267/PMK.010/2015 yang harus ditanggung importir;
bahwa dengan demikian pengenaan PPN (PPN tidak dibebaskan) oleh Terbanding
atas impor Meat Bone Meal akibat kami (Importir) tidak menunjukkan penetapan
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bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN
tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sehingga adanya penetapan
bahan pakan dari Menteri Pertanian tidak dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan
fasilitas PPN dibebaskan;
4.2. bahwa frasa “ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan” pada Pasal 5
ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015 tidak
memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik
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bahwa sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa “Dalam membentuk Peraturan
Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:
1) kejelasan tujuan;
2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4) dapat dilaksanakan;
5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6) kejelasan rumusan; dan
7) keterbukaan;

GA

bahwa berdasarkan kondisi-kondisi dibawah ini frasa “ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, setelah berkoordinasi
dengan Menteri Keuangan” tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena :
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1). pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 tidak mengatur
dan/atau tidak menjelaskan mengenai bagaimana tata cara dan prosedur
penetapan Rincian Bahan Pakan untuk pembuatan pakan ternak yang dibebaskan
dari pengenaan PPN oleh Menteri Pertanian;
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2). pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015
tidak
diketahui siapa yang wajib memiliki penetapan Menteri Pertanian tersebut, :
“Apakah importir untuk mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan atas impor bahan
pakan untuk pembuatan pakan ternak ;
Ataukah Menteri Keuangan sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1
ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menyebutkan
sebagai berikut :
Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi :
h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk
imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan
pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian;
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3). pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 tidak diketahui
bagaimana tata cara/prosedur dan bentuk koordinasi antara Menteri Pertanian
dengan Menteri Keuangan dan tidak diketahui apakah hasil koordinasi tersebut
wajib diberitahukan kepada importir atau tidak. Dengan demikian cara, bentuk dan
hasil koordinasi tersebut tidak memenuhi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan
atau pejabat pembentuk yang tepat; asas dapat dilaksanakan dan asas
keterbukaan.

b. bahwa apabila untuk mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan atas impor bahan pakan
untuk pembuatan pakan ternak berupa Meat Bone Meal, Terbanding mensyaratkan
adanya penetapan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Atas hal tersebut
berikut tanggapan Pemohon Banding :
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bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa penetapan menteri pertanian tersebut
telah difungsikan oleh Terbanding sebagai Surat Keterangan Bebas. Padahal sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, Surat Keterangan Bebas hanya
disyaratkan atas impor Barang Modal;
bahwa dengan demikian tindakan Terbanding yang mensyaratkan adanya adanya
penetapan dari Menteri Pertanian untuk pembebasan PPN atas impor bahan pakan
untuk pembuatan pakan ternak, bertentangan dengan Peraturan Pemerntah Nomor 81
Tahun 2015;
bahwa dengan demikian pendapat dan/atau tindakan Terbanding
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015;

tersebut
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011 bukan ketentuan
pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan
bahwa Terbanding mendalilkan bahwa penerbitan SPKTNP tersebut di atas selain
didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan juga didasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011. Terkait hal tersebut Pemohon
Banding memberikan keterangan sebagai berikut :
bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang Pemohon Banding terima dari
Terbanding berupa Surat Uraian Banding dan lampirannya sebagaimana yang telah
kami lampirankan dalam Surat Banding dan Surat Bantahan serta berdasarkan
penjelasan Terbanding dalam persidangan, Terbanding tidak membuktikan penelitian
dan penetapan PPN terutang melalui SPKTNP tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Kepabeanan. Dengan kata lain
penelitian dan penetapan pajak terutang melalui SPKTNP tersebut nyata-nyata tidak
memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Kepabeanan.
Dengan tidak ada sanggahan dari Terbanding atas hal tersebut maka diartikan bahwa
yang Pemohon kemukakan dan dalilkan tersebut telah benar sesuai ketentuan
perundang-udangan yang berlaku dan Terbanding setuju atas hal tersebut;
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a.
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b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011 merupakan perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008. Bila diperhatikan
bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 disebutkan
sebagai berikut :
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Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa
kepabeanan, perlu pengaturan mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean,
sanksi administrasi berupa denda, serta tata cara penetapan selain tarif, nilai
pabean dan sanksi administrasi berupa denda;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 16 ayat (6), perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan
Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau
Pejabat Bea dan Cukai;

SE

bahwa berdasarkan kutipan tersebut jelas bahwa pembentukan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011 adalah untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 16 ayat (6) UU Kepabeanan terkait dengan penetapan tarif dan/atau nilai
pabean yang masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan bukan untuk
melaksanakan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan terkait dengan penetapan kembali tarif
dan/nilai pabean. Dengan demikian penggunaan Menteri Keuangan tersebut dalam
melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan adalah cacat hukum;

6. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.04/2011
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bahwa mengingat Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak diperintahkan oleh Pasal 17
ayat (1) UU Kepabeanan, maka dengan sendirinya Peraturan Menteri Keuangan tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa atau tidak dapat dipaksakan penerapan
dalam melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan;
bahwa selain itu Terbanding tidak menunjukkan ketentuan bahwa Peraturan Menteri
Keuangan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangannya. Hal tersebut didasarkan pada
Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang menyebutkan sebagai berikut:
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
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bahwa namun bila Peraturan Menteri Keuangan tetap dilaksanakan dan dipaksakan
penerapannya kepada Pemohon, maka Pemohon memberikan pendapat sebagai berikut:
a. bahwa pemaksaan penerapan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, cacat hukum dan
merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena Peraturan
Menteri Keuangan tersebut tidak diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
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b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukan dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan, melainkan dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UU Kepabeanan, yaitu untuk
melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean (bukan penetapan kembali) yang
dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pemberitahuan pabean. Dengan demikian ketentuan terkait penetapan kembali yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah “tidak sah”;
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c. bahwa telah terjadi penyusupan frasa pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut,
yaitu frasa “Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean” dan Frasa “ Pajak
dalam rangka impor” dimana kedua frasa tersebut tidak diperintahkan oleh Pasal 16
maupun Pasal 17 UU Kepabeanan; dan
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d. bahwa frasa “... pajak dalam rangka impor...” di dalam semua Pasal Peraturan Menteri
Keuangan tersebut di antaranya : Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1),
Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10B
ayat (1), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (6) adalah tidak sah karena:
1) Pasal 16 dan Pasal 17 UU Kepabeanan tidak memerintahkan Peraturan Menteri
Keuangan untuk mengatur tentang “pajak dalam rangka impor”. Sehingga
seharusnya ketentuan tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat karena ketentuan tersebut tidak diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak dibentuk berdasarkan
kewenangan;
2) Terkait dengan isi Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang mengatur mengenai
“pajak dalam rangka impor” sebagaimana disebut pada pasal-pasal tersebut di atas,
bertentangan dengan :
a. Undang-undang Kepabeanan khususnya Pasal 16 dan Pasal 17, dimana “pajak
dalam rangka impor” tidak diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang
Kepabeanan;
b. Lampiran 2 angka 211 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana Menteri
diberi kewenangan terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis administratif.
Sementara Menteri Keuangan tersebut mengatur hal-hal yang bukan bersifat
teknis administratif, yaitu mengatur pajak dalam rangka impor;

e. bahwa Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa
SPKTNP berfungsi sebagai penagihan. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan
Undang-undang, khususnya UU Kepabeanan dan UU karena kedua Undang-undang

tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Terbanding untuk melakukan
penagihan PPN terutang;
bahwa Lampiran 2 angka 211 UU Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
menyatakam bahwa kewenangan menteri terbatas pada hal-hal yang bersifat tehnik
administratif. Namun faktanya yang Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukan
mengatur mengenai hal-hal yang bersifat tehnik administratif, melainkan mengatur
mengenai “Pajak Dalam Rangka Impor”;
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f.

g. bahwa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pajak dalam rangka impor
bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, karena berdasarkan Undang-undang
tersebut pajak yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang, bukan dengan
Peraturan Menteri Keuangan;
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h. bahwa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pajak dalam rangka impor
bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, karena berdasarkan Undang-undang
tersebut pajak yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang, bukan dengan
Peraturan Menteri Keuangan;
7. Pemungutan PPN Impor

bahwa terkait pemungutan PPN impor dapat Pemohon informasikan sebagai berikut:
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bahwa Terbanding menyatakan bahwa Terbanding berwenang melakukan pemungutan
PPN impor berdasarkan :
· Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPN yang menyebutkan sebagai berikut :
Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
· Pasal 12 ayat (3) UU PPN yang menyebutkan sebagai berikut :
Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan
dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diatur sebagai berikut :
a. PPN impor dipungut saat impor dilakukan, bukan setelah impor dilakukan;
b. Pemungutan PPN dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
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bahwa terkait dengan pernyataan Terbanding tersebut, kami memberikan keterangan dan
fakta sebagai berikut :
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bahwa bila PPN sebagaimana yang tercantum dalam SPKTNP dianggap Terbanding
“sebagai pemungutan PPN” didasarkan pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12
ayat (3) UU PPN, maka :
1) seharusnya Terbanding memungut PPN “saat impor dilakukan, bukan setelah impor
dilakukan. Namun faktanya Terbanding memungut PPN setelah impor dilakukan,
sehingga pemungutan PPN tersebut cacat hukum.
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2) seharusnya dasar pemungutan PPN tersebut adalah Pemberitahuan Impor Barang,
bukan SPKTNP;
3) pemungutan PPN yang dilakukan Terbanding melampaui kewenangan Terbanding,
karena :
- kewenangan Terbanding dalam memungut PPN impor hanyalah pada saat impor
dilakukan, bukan setelah impor dilakukan. Namun faktanya Terbanding memungut
PPN setelah impor dilakukan;
- kewenangan Terbanding yang didasarkan pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan
Pasal 12 ayat (3) UU PPN “hanya melakukan pemungutan, bukan penetapan PPN
terutang”. Namun Faktanya Terbanding melakukan penetapan PPN terutang;
- penelitian ulang yang dilakukan Terbanding hanyalah untuk melaksanakan UU
Kepabeanan, bukan melaksanakan UU PPN;
- UU Kepabeanan tidak mengatur atau tidak memberikan kewenangan kepada
Terbanding memungut PPN melalui SPKTNP. Namun faktanya Terbanding telah
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melakukan penetapan PPN terutang yang nyata-nyata bukan dalam rangka
melaksanaan UU Kepabeanan;
- pemungutan PPN tersebut dilakukan tanpa Faktur Pajak atau dokumen lain yang
disamakan dengan Faktur Pajak;
bahwa dengan demikian pemungutan PPN yang dilakukan Terbanding tidak
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang didalilkan
Terbanding. Selain itu pemungutan PPN tesrebut nyata-nyata telah melampaui
kewenangan Terbanding. Oleh karena itu pemungutan PPN tersebut seharusnya “tidak
sah”. Dalam hal Terbanding mempertahankan pemungutan PPN yang tidak sah atau
tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan
tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Administrasi
Pemerintahan;
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8. bahwa SPKTNP sebagai bentuk Penetapan Kembali PPN terutang (Bukan tarif dan/atau
Nilai Pabean)
bahwa SPKTNP sebagai bentuk Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean didasarkan
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.04/2011 diantaranya
menyebutkan sebagai berikut :
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Pasal 10 ayat (4):
Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam
rangka impor, dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP);
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bahwa artinya menurut Terbanding pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011;
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bahwa menurut Pemohon tindakan tersebut tidak tepat dan tidak mempunyai dasar hukum,
karena:
a. pembentukan dan penerapan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan
tersebut “tidak diperintahkan” oleh Pasal 17 UU Kepabeanan sebagai ketentuan di atas
Peraturan Menteri Keuangan;
b. sebenaranya Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukan merupakan ketentuan
pelaksanaan Pasal 17 UU Kepabeanan, melainkan ketentuan pelaksanaan Pasal 16
ayat (6), ayat (1) dan ayat (2) UU Kepabeanan;
c. frasa “pajak dalam rangka impor” dala Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan
norma hukum baru yang disusupkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang
sebenarnya tidak diperintahkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 16 dan/atau
Pasal 17 UU Kepabeanan;
d. dengan adanya frasa “pajak dalam rangka impor” dalam Peraturan Menteri Keuangan
berarti Peraturan Menteri Keuangan tersebut “mengatur mengenai pajak” yang bukan
bersifat tehnik administratif. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Undangundang, khususnya:
1) UUD 1945, karena pajak yang bersifat memaksa “diatur dengan Undang-undang”,
bukan dengan peraturan Menteri Keuangan; dan
2) Lampiran II angka 211 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa kewenangan menteri hanya mengatur
mengenai hal-hal yang bersifat tehnik administratif. Sementara “pajak dalam rangka
impor” bukan bersifat tehnik administrative;

SE

bahwa dengan demikian dalam hal Terbanding mempertahankan SPKTNP sebagai bentuk
Penetapan Kembali PPN terutang (Bukan tarif dan/atau Nilai Pabean) yang nyata-nyata
tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang, maka tindakan dan/atau
keputusan Terbanding tersebut merupakan tindakan dan/atau keputusan yang
bertentangan dengan Undang-undang, khususnya UU Kepabeanan dan UU PPN;
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diatur sebagai berikut :
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1. SPKTNP berfungsi sebagai penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Mengacu pada
Pasal 16 dan Pasal 17 UU Kepabeanan penetapan tersebut seharusnya adalah
penetapan tarif dan/atau nilai pabean, bukan penetapan PPN terutang. Namun faktanya
yang ditetapkan Terbanding melalui SPKTNP adalah PPN terutang, bukan adalah
penetapan tarif dan/atau nilai pabean. Dengan demikian penetapan PPN terutang
tersebut penetapan yang dilakukan diluar kewenangan Terbanding;
2. SPKTNP berfungsi sebagai penagihan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Mengacu pada
Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan penetapan yang
dimaksud adalah penetapan tarif dan /atau nilai Pabean, bukan penetapan PPN
terutang;
9. Penagihan PPN Impor
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bahwa Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
122/PMK.04/2011 menyatakan sebagai berikut :
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berfungsi sebagai penetapan Direktur Jenderal, pemberitahuan kepada
Importir dan penagihan kepada Importir;
bahwa Atas hal tersebut Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :
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bahwa SPKTNP difungsikan sebagai penagihan PPN terutang kepada Importir adalah
tindakan dan/atau keputusan yang bertentangan dengan Undang-undang, khususnya :
a. UU Kepabeanan dan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
Undang-undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, karena Undang-undang
tersebut nyata-nyata tidak memberikan kewenangan kepada Terbanding untuk
melakukan penagihan PPN melalui SPKTNP;
b. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-145/PJ.33/1999 tanggal 17 Mei
1999 dijelaskan bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE05/PJ.52/1996 tanggal 12 Pebruari 1996 ditegaskan bahwa yang berwenang melakukan
penagihan PPN impor adalah Direktur Jenderal Pajak;
10. bahwa hal-hal lain yang dimohon dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa
banding ini
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sejarah dan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Pemerintah untuk mengatur
PPN atas impor Barang Kena Pajak Tertentu (Terlampir);
Fasilitas PPN dibebaskan atas impor Barang Kena Pajak Tertentu merupakan
kemudahan yang diberikan oleh UU PPN. Namun pemberian kemudahan
perpajakan tersebut perlu dijaga agar dalam penerapannya tidak menyimpang dari
maksud dan tujuan diberikannya kemudahan, dan dimaksudkan hanya bersifat
sementara;
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10.1.
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bahwa maksud dan tujuan penetapan bahan pakan Untuk pembuatan pakan ternak
sebagai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis (Terlampir) adalah
untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam
skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya
saing, serta memperlancar pembangunan nasional;

10.2.

bahwa dengan adanya fasilitas PPN dibebaskan atas impor bahan pakan untuk
pembuatan pakan ternak yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015, Apakah dapat menghambat /berdampak
negatif pada peningkatan keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang
berprioritas tinggi dalam skala nasional ?, apakah tidak mendorong perkembangan
dunia usaha? dan apakah tidak dapat meningkatkan daya saing?, atau dapat
menghambat kelancaran pembangunan nasional, khususnya dibidang peternakan
ayam ?” Atas hal tersebut Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk
meminta Terbanding memberikan tanggapan/penjelasan atas hal tersebut;
bahwa dalam hal atas impor bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak terutang
PPN, maka PPN tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
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berdasarkan Pasal 16B ayat (3) UU PPN sehingga akan menambah biaya
produksi, akan berpotensi berpengaruh negatif terhadap:
- peningkatan harga jual pakan yang dapat menurunkan daya beli peternak
untuk membeli pakan;
- menambah biaya produksi ayam yang menyebabkan meningkatnya harga jual
ayam hidup/ayam potong;
bahwa tentunya hal tersebut dapat menghambat keberhasilan sektor-sektor
kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong
perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, serta memperlancar
pembangunan nasional, khususnya dibidang peternakan ayam;
bahwa dalam rangka mempertahankan tindakan dan/atau keputusan Terbanding
berupa penetapan PPN terutang melalui SPKTNP yang didasarkan pada Pasal 17
ayat (1) UU Kepabeanan, Terbanding mendalilkan ketentuan perundang-undangan
sebagai berikut :
1) Pasal 2 ayat (12), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 17 ayat (1), Pasal 30, Pasal 85 dan Penjelasannya Pasal 95 UU
Kepabeanan;
2) Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Penjelasannya, Pasal 12 ayat (3) , Pasal 7, Pasal
8A, Pasal 11, Pasal 16B UU PPN;
3) Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadlilan
Pajak;
4) Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015
5) Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan Lampiran-I Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 sebagaiaman telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 5/PMK.010/2016;
6) Pasal 1 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
268/PMK.03/2015;
7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah
diubah
terakhir
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor:
122/PMK.04/2011, khususnya Pasal 10;
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10.3.

11. Kesimpulan
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namun semua ketentuan tersebut tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil
Terbanding yang menyatakan bahwa penetapan PPN terutang melalui SPKTNP yang
didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan;
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bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi:
bahwa Terbanding melakukan penelitian ulang terhadap PPN tanpa didasarkan
pada kewenangannya;

11.2.

bahwa berdasarkan Surat Tugas Terbanding untuk melakukan penelitian ulang
terhadap pemberitahuan pabean impor dan semata-mata dalam rangka
melaksanakan UU Kepabeanan, namun faktanya tidak melakukan penelitian ulang
terhadap pemberitahuan pabean impor dan tidak dalam rangka melaksanakan UU
Kepabeanan.

KR

11.1.

SE

11.3.

bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor : SPKTNP11/WBC.10/2018 tidak memenuhi ketentuan formal, karena :
a. Terbanding telah menyalahgunakan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan untuk
menetapkan PPN terutang atas impor bahan pakan untuk pembuatan pakan
ternak, di mana UU Kepabeanan hanya mengatur kewenangan Terbanding
untuk menetapkan tarif dan/atau nilai pabean, bukan menetapkan PPN;
b. penetapan kembali yang didasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan
(SPKTNP) tidak dapat dilakukan tanpa didahului dengan penetapan yang
didasarkan pada Pasal 16 UU Kepabeanan (SPTNP), namun Terbanding
tetap melakukan penetapan kembali tanpa didahului dengan penetapan yang
didasarkan pada Pasal 16 UU Kepabeanan. Dengan demikian penetapan

11.4.
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kembali yang dilakukan Terbanding tersebut bertentangan dengan Pasal 17
UU Kepabeanan dan Putusan Mahkamah Agung terkait Pengajuan
Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT44804/PP/M.VII/19/2013;
c. dalam Surat Uraian Banding, tidak ada satupun uraian Terbanding maupun
ketentuan perundang-undangan yang menunjukkan dan/atau membuktikan
bahwa penetapan kembali PPN terhutang telah memenuhi Pasal 17 UU
Kepabeanan. Dengan kata lain, dalil Terbanding yang menyatakan SPKTNP
telah didasarkan pada Pasal 17 UU Kepabeanan tidak benar dan tidak
terbukti;
d. Terkait dengan pemungutan PPN, perlu Pemohon tegaskan bahwa :
i. Pemungutan PPN yang dilakukan Terbanding setelah impor dilakukan
jelas tidak sesuai Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3)
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 karena seharusnya pemungutan
PPN adalah saat impor dilakukan, bukan setelah impor dilakukan;
ii. dalam hal Withholding Tax, kedudukan Terbanding adalah sebagai
pemungut PPN (pihak ketiga, diluar Dirjen Pajak dan Wajib Pajak) saat
impor dilakukan, bukan pihak yang melakukan penetapan PPN terhutang
(pihak yang seharusnya melakukan penetapan PPN terhutang setelah
impor dilakukan adalah Dirjen Pajak);
bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahuan 2015 cacat hukum
karena:
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bahwa pada Pasal 16B Undang-undang PPN disebutkan bahwa Pajak terhutang
tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak
baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk:
a. ...;
b. ...;
c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. ...;
e. ...“;
diatur dengan” Peraturan Pemerintah;
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bahwa mengacu pada Lampiran II angka 203 dan 204 Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 ketentuan mengenai “Impor Barang Kena Pajak Tertentu”
sebagaimana Peraturan Pemerintah tersebut di atas tidak dapat didelegasikan
lebih lanjut kepada peraturan lainnya, di bawah Peraturan Pemerintah. Dengan
kata lain, Ketentuan mengenai Impor Barang Kena Pajak Tertentu hanya dapat
diatur dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah no. 81
Tahun 2015. Namun faktanya, Peraturan Pemerintah telah mendelegasikan
ketentuan mengenai Impor Barang Kena Pajak Tertentu kepada Peraturan Menteri
Keuangan No. 267/PMK.010/2015. Dengan demikian, penerapan Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahuan 2015 adalah TIDAK SAH;
bahwa pembentukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015
dalam menetapkan PPN cacat hukum karena :

a. berdasarkan Lampiran II angka 203 dan 204 Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 ketentuan mengenai “Barang Kena Pajak Tertentu” sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahuan 2015 seharusnya tidak dapat
didelegasikan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015,
hal tersebut tetap dilakukan. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2015 tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran II angka
211 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;
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11.5.

b. ketentuan mengenai “Barang Kena Pajak Tertentu” sebagaimana Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 seharusnya tidak dapat
digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa banding ini
karena :
1) Peraturan Menteri Keuangan tersebut menerima delegasi dari Peraturan

PA
JA
K

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang seharusnya tidak dapat
didelegasikan;
2) Lampiran II angka 211 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 membatasi
kewenangan Menteri yaitu hanya mengatur mengenai hal-hal yang bersifat
tehnik administratif, namun Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah
mengatur hal mengenai terutang atau tidak terutangnya pajak atas impor
Barang Kena Pajak Tertentu yang bukan bersifat tehnik administratif. Hal
tersebut berarti Peraturan Menteri Keuangan tersebut bertentangan dengan
ketentuan dalam Lampiran II angka 211 Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011;
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c. Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa ”Pajak yang bersifat memaksa “diatur dengan” Undang-undang”, namun
Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah mengatur mengenai terutang atau
tidak terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak Tertentu. Hal tersebut
berarti Peraturan Menteri Keuangan tersebut bertentangan dengan Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23A;
bahwa dengan demikian, penerapan dan akibat dari Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 267/PMK.010/2015 dalam menetapkan PPN : BATAL DEMI HUKUM;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011
seharusnya digunakan untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat
(6) Undang-undang Kepabeanan, yaitu untuk menetapkan tarif dan/atau nilai
pabean yang penetapannya masih dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal PIB,
BUKAN dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang
Kepabeanan;

GA

11.6.

I. Kronologis Sengketa

PE
N

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor: 315/CPI/IX/2018
tanggal 25 September 2018 tentang Kesimpulan Akhir, yang pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :
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bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah pabrikan pakan ternak, di mana untuk
memenuhi kebutuhan produksi pakan ternak Pemohon Banding membutuhkan bahan baku
pakan ternak, diantaranya Meat and Bone Meal yang Pemohon Banding peroleh dengan
melakukan impor;
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bahwa setelah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan pabean,
Terbanding tidak melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean yang didasarkan pada
Pasal 16 UU Kepabeanan. Dengan demikian hal-hal yang Pemohon Banding beritahukan
dalam pemberitahuan pabean tersebut telah sesuai/benar, terbukti Terbanding tidak
menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP);
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bahwa namun menjelang berakhirnya batas waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
Pemberitahuan Pabean, Terbanding melakukan penelitian ulang dan penetapan kembali
PPN terutang (bukan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean) atas impor Meat and
Bone Meal sebesar Rp273.161.000,00. Di mana menurut Terbanding :
1. Penelitian ulang dan penetapan kembali PPN terutang dilakukan berdasarkan Pasal 17
ayat (1) UU Kepabeanan;
2. Kewenangan untuk menetapkan PPN terutang didasarkan pada Lampiran-1 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.04/2015;
3. Kewenangan memungut PPN didasarkan pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal
12 ayat (3) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.04/2011;
4. Kewenangan menerbitkan SPKTNP untuk melakukan penetapan dan penagihan
didasarkan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (4a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
:51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011;

II. Pokok Sengketa

4.
5.
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bahwa ketentuan Formal Penetapan Kembali dengan Penerbitan SPKTNP untuk
menetapkan PPN Terutang;
bahwa ketentuan Formal Pemungutan dan Penetapan PPN Terutang;
bahwa Penetapan PPN Yang dilakukan Terbanding berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011 adalah cacat hukum dan tidak
berdasarkan pada Undang-undang;
bahwa Terbanding menyebutkan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian adalah
syarat untuk mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015;
bahwa Penelitian Ulang yang dilakukan Terbanding Tidak Sesuai dengan Apa Yang
Ditugaskan Dalam Surat Tugas dan Tidak Melaksanakan Ketentuan Yang Menjadi
Dasar Terbanding Dalam Melakukan Penelitian Ulang;
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III. Pembahasan Sengketa

1. bahwa ketentuan Formal Penetapan Kembali dengan Penerbitan SPKTNP untuk
menetapkan PPN Terutang
Pasal 17 UU Kepabeanan menyebutkan sebagai berikut :

GA

Ayat (1) : Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal pemberitahuan pabean
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Penjelasan :
Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat
dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan
pabean ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea
masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai
pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.
Ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:
a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.
Ayat(3) : Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih
dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan
penetapan kembali;
Ayat(4) : Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen)
dari bea masuk yang kurang dibayar;
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bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diatur sebagai berikut:
b. bahwa yang dapat dilakukan penelitian ulang dan yang dapat dilakukan penetapan
kembali dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean adalah
tarif dan/atau nilai pabean;
c. bahwa Kewenangan Terbanding yang didasarkan Pasal 17 UU Kepabeanan adalah
menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean;
d. bahwa tujuan penetapan kembali tersebut adalah menghitung bea masuk;
e. bahwa penetapan kembali harus ada bea masuk yang kurang atau lebih dibayar;
f. bahwa bea masuk yang kurang atau lebih dibayar tersebut disebabkan oleh
kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean;
g. bahwa penetapan kembali tersebut harus didahului penetapan yang didasarkan

pada Pasal 16 UU Kepabeanan;
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bahwa namun faktanya:
a. bahwa yang dilakukan penelitan ulang dan penetapan kembali dalam jangka waktu 2
tahun adalah PPN;
b. bahwa penetapan PPN Terutang dilakukan diluar kewenangan Terbanding;
c. bahwa tujuan penetapan kembali yang dilakukan Terbanding adalah untuk
penghitungan PPN, bukan untuk penghitungan bea masuk;
d. bahwa penetapan kembali tersebut dilakukan tanpa ada penetapan bea masuk yang
kurang atau lebih dibayar;
e. bahwa penetapan kembali tersebut dilakukan tanpa ditemukan kesalahan
pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean;
f. bahwa penerbitan SPKTNP dilakukan tanpa didahului penerbitan SPTNP oleh
Terbanding berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan;
bahwa berdasarkan ketentuan dan kondisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa
Penetapan Kembali PPN dengan Penerbitan SPKTNP yang dilakukan Terbanding tidak
sesuai Pasal 17 UU Kepabeanan;
bahwa selama persidangan dan berdasarkan matrik sengketa serta penjelasan tertulis
dari Terbanding, fakta-fakta mengenai “tidak terpenuhinya ketentuan formal penetapan
kembali dan penerbitan SPKTNP” tersebut di atas, tidak dibantah oleh Terbanding;
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bahwa dibatalkannya SPKTNP yang penerbitannya tanpa didahului dengan SPTNP
tersebut dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT44804/PP/M.VII/19/2013 hal 5 yang menyatakan sebagai berikut :
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“bahwa sampai dengan terbitknya SPKTNP Nomor : SPKTNP-298/KPU.01/2012 tanggal
28 Juni 2012 ternyata tidak ada penetapan pejabat, baik berupa Surat Penetapan Tarif
dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) maupun Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB);
bahwa dengan demikian penetapan tarif berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 ternyata belum ada;
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bahwa penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor:
SPKTNP-298/KPU.01/2012 tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Pasal 17 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, tidak didahului dengan penetapan Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis mengambil kesimpulan Surat Penetapan
Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor 298/KPU.01/2012 tanggal 28 Juni 2012
“tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan SPKTNP” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
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bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding
Pemohon Banding dan membatalkan SPKTNP Nomor : SPKTNP-298/KPU.01/2012
tanggal 28 Juni 2012, sehingga Klasifikasi dan Nilai Pabean kembali ke PIB Nomor
203676 tanggal 06 Juni 2011”;

SE

bahwa
putusan
Mahkamah
Agung
Nomor:
1485/B/PK/Pjk/2018; dan Nomor : 933/B/PJK/2016;

1484/B/PK/Pjk/2018

Nomor:

bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya penetapan kembali PPN terutang dan
penerbitan SPKTNP tersebut tidak dapat dipertahankan, karena tidak sah dan batal
demi hukum;

2. Ketentuan Formal Pemungutan dan Penetapan PPN Terutang

a. UU PPN Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berbunyi:
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bahwa kewenangan Terbanding untuk memungut pajak dalam rangka impor diatur
dalam UU PPN dan UU PPh sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : …b.impor Barang Kena Pajak”;

Penjelasan UU PPN Pasal 4 ayat (1) huruf b:
Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan
melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. UU PPN Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:
“Terutangnya pajak terjadi pada saat : …b.impor Barang Kena Pajak;”

DI
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Penjelasan UU PPN Pasal 11 ayat (1):
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan
Barang Kena Pajak … atau pada saat impor Barang Kena Pajak;
c. UU PPN Pasal 12 ayat (3) yang berbunyi:
“Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak
dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;

PE
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d. UU PPN Pasal 17 yang berbunyi:
“Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan
pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undangundang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya";
bahwa berdasarkan pasal-pasal UU PPN di atas, dapat disimpulkan:
a. bahwa wewenang pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah
dibatasi hanya untuk saat impor dan di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan,
bukan setelah impor terjadi dan Barang Kena Pajak sudah di tempat Wajib Pajak;

IA
T

b. bahwa Terbanding dalam pemungutan pajak dalam rangka impor adalah sebagai
pihak ketiga dalam System Withholding Tax dan bukan sebagai aparat penegak
hukum perpajakan;

ET
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bahwa Pajak Dalam Rangka Impor antara lain: PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM,
yang mana ketiganya dipungut bersamaan saat impor terjadi. Oleh karena itu, posisi
Terbanding dalam pemungutan ketiga jenis Pajak Dalam Rangka Impor tersebut
adalah sama. Kedudukan Terbanding sebagai pihak ketiga sangat jelas di dalam
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun
2008 (selanjutnya disebut UU PPh) Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi:

SE

KR

“Menteri Keuangan dapat menetapkan:
a) bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran
atas penyerahan barang
b) badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan
kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
c) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan
barang yang tergolong sangat mewah”;

bahwa dari Pasal 22 ayat (1) UU PPh tersebut terlihat bahwa Terbanding hanyalah
salah satu badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri keuangan untuk memungut
pajak dan kedudukannya sama persis dengan badan-badan lainnya sebagai pihak
ketiga;
bahwa dengan demikian, Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Terbanding

adalah saat terjadinya transaksi impor. Penegakan hukum setelah impor bukan lagi
merupakan Terbanding;

DI
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c. bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, tidak tercantum kewenangan Terbanding
untuk melakukan Penetapan Kembali sehubungan dengan Pajak Dalam Rangka
Impor. Oleh karena itu, jika Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar hukum oleh
Terbanding untuk melakukan Penetapan Kembali, maka telah terjadi penafsiran
yang salah atas pasal-pasal tersebut serta adanya penyalahgunaan pasal-pasal
tersebut yang menyimpang dari maksud dan tujuan semula;
d. bahwa frasa “Peraturan perundang-undangan lainnya” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 UU PPN di atas, tentunya adalah peraturan perundang-undangan
dalam rangka pelaksanaan UU Perpajakan khususnya UU PPN dan bukan
peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan UU lainnya. Oleh karena itu,
penegakan hukum sehubungan dengan hal tersebut, tentunya juga dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak;
bahwa produk hukum berupa SPKTNP pernah digugat ke PTUN dengan contoh
putusan PTUN No. 18/G/2016/PTUN-JKT (terlampir). Walaupun gugatan ini tidak
diterima oleh PTUN karena produk hukum berupa SPKTNP merupakan Kompetensi
absolut Pengadilan Pajak artinya hanya Pengadilan Pajak yang berwenang untuk
memeriksa dan memutuskan sengketa atas SPKTNP. Akan Tetapi, dalam
“Pertimbangan Hukum” pada halaman 75-76, Majelis Hakim PTUN saat itu
menyatakan sebagai berikut:
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“Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang
Kepabeanan tersebut dapat diketahui bahwa pada intinya ketentuan pasal – pasal
tersebut mengatur mengenai penetapan dan perhitungan bea masuk terhadap
barang impor dan tidak mengatur mengenai perhitungan kurang bayar atau lebih
bayar atas pajak kegiatan impor tersebut, maka dengan demikian wewenang atribusi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya terbatas pada penetapan-penetapan
mengenai penghitungan bea masuk saja dengan segala akibat hukumnya baik
kurang maupun lebih bayar bea masuk dan tidak berwenang menetapkan
perhitungan kurang bayar atau lebih bayar atas barang impor”;

IA
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bahwa kewenangan menetapkan pajak (PPN) terutang ada pada Direktorat Jenderal
Pajak, bukan pada Terbanding;
bahwa mengacu pada Pasal 12 ayat (3) UU KUP, bahwa kewenangan menetapkan
pajak (PPN) terutang ada pada Direktorat Jenderal Pajak, bukan pada Terbanding. Hal
tersebut didasarkan pada Pasal 12 ayat (3) UU KUP yang menyebutkan sebagai berikut:

ET
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Pasal 12
(1) ........;
(2) ........;
(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang
menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar,
Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

KR

bahwa hal tersebut di atas dikuatkan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S145/PJ.33/1999 tanggal 17 Mei 1999 dijelaskan bahwa dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.52/1996 tanggal 12 Pebruari 1996 ditegaskan bahwa
yang berwenang melakukan penagihan PPN impor adalah Direktur Jenderal Pajak;

SE

3. bahwa penetapan PPN Yang dilakukan Terbanding berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 adalah cacat hukum dan tidak
berdasarkan pada Undang-undang;
bahwa Terbanding menggunakan Pasal 10 PMK tersebut sebagai dasar hukum untuk
melakukan Penetapan Kembali PPN. Bunyi Pasal 10 tersebut sebagai berikut :
Ayat (1): Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai

PA
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Pabean dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran
pemberitahuan pabean impor.
Ayat(4): Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang
mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran
Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor dituangkan dalam Surat
Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)”;
bahwa Tanggapan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

DI
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1) bahwa PMK No. 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK
No. 122/PMK.04/2011 adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (6) UU
Kepabeanan yang dapat dilihat dari bagian “Menimbang” huruf b yang berbunyi:
“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) UU Kepabeanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai
Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
atau Pejabat Bea dan Cukai”;
bahwa oleh karena itu, materi muatan dari PMK No. 51/PMK.04/2008 sebagaimana
telah diubah dengan PMK No. 122/PMK.04/2011 tidak boleh bertentangan dengan
UU Kepabeanan khususnya Pasal 16;
Pasal 16 UU Kepabeanan berbunyi sebagai berikut:
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Ayat (1): ” 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;
Ayat (2): “Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk
penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean
atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan
pabean;
Ayat (6): “Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”;

IA
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bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1), (2) dan (6) UU Kepabeanan, dapat dilihat
bahwa yang didelegasikan untuk diatur lebih lanjut adalah tentang Penetapan Tarif
dan Nilai Pabean. Oleh karena itu, pengaturan Pajak Dalam Rangka Impor dalam
Pasal 10 ayat (4) ataupun pasal-pasal lainnya di dalam PMK tersebut jelas
bertentangan dengan Pasal 16 UU Kepabeanan;

KR
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bahwa sesuai dengan asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior (Ketentuan
yang lebih tinggi mengalahkan/mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah), jika
materi muatan PMK No. 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
PMK No. 122/PMK.04/2011 bertentangan dengan UU Kepabeanan, maka yang
harus dipakai adalah UU Kepabeanan yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan
PMK tersebut. Materi muatan tentang pajak dalam rangka impor jelas bertentangan
dengan Pasal 16 UU Kepabeanan yang hanya mengatur tentang Tarif dan Nilai
Pabean. Oleh karena itu, Pasal 10 PMK tersebut ataupun pasal-pasal lainnya
tentang Pajak Dalam Rangka Impor tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk
melakukan penetapan pajak terutang;

SE

2) bahwa penerapan Pasal 10 PMK tersebut oleh Terbanding pun dilakukan secara
tidak benar. Hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa penetapan kekurangan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 PMK tersebut adalah akibat Penetapan Kembali Tarif
dan Nilai Pabean. Artinya kelebihan maupun kekurangan Pajak Dalam Rangka
Impor hanya akibat yang otomatis timbul bila ada Penetapan Tarif dan Nilai
Pabean yang berbeda dari Pemberitahuan Pabean. Keadaan ini hanya bisa
diterapkan untuk Pajak Dalam Rangka Impor (khususnya dalam kasus ini adalah
PPN) yang memang dipungut Pajaknya;
bahwa namun dalam kasus ini tidak ada Penetapan Tarif maupun Nilai pabean

yang berbeda dari Pemberitahuan Pabean serta tidak ada PPN yang seharusnya
dipungut karena PPN dibebaskan;
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b. bahwa berdasarkan Pasal 10 tersebut, kewenangan Terbanding hanya dibatasi
untuk kekurangan Pajak Dalam Rangka Impor (khususnya PPN) yang
disebabkan oleh perubahan Tarif atau Nilai Pabean;
bahwa dalam kasus ini, tidak ada Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang
berbeda dari Pemberitahuan Pabean. Oleh karena itu, tentunya sebagai
akibatnya juga tidak ada Pajak Dalam Rangka Impor (khususnya PPN) yang
kurang dalam hal ini;
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c. bahwa Terbanding tidak diberikan kewenangan untuk menafsirkan dan
menegakkan Hukum Perpajakan dengan cara menetapkan Barang Kena Pajak
yang PPN nya dibebaskan menjadi Barang Kena Pajak yang PPN nya dipungut
melalui Penetapan Kembali;
3) bahwa terkait frasa “Pajak Dalam Rangka Impor” pada Pasal 10 Peraturan Menteri
Keuangan tersebut, dapat Pemohon Banding tanggapi sebagai berikut :

GA

a. bahwa frasa “Pajak dalam rangka impor” merupakan kewenangan baru yang
disisipkan dan tidak diperintahkan oleh Undang-undang, khususnya UU
Kepabeanan dan UU KUP . Dengan demikian Frasa “Pajak dalam rangka impor”
tidak dapat mengikat secara umum;

PE
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b. bahwa dalam melaksanakan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan, Terbanding
menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
122/PMK.04/2011, dimana Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat frasa
“Pajak Dalam Rangka Impor” yang nyata-nyata frasa tersebut tidak terdapat/tidak
diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan;

ET
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c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.04/2011
yang mengatur mengenai Pajak dalam rangka impor bertentangan dengan Bab II
– Hal-hal Khusus angka 211 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Undang-undang
tersebut di atur bahwa kewenangan menteri terbatas pada hal-hal yang bersifat
tehnik administratif dan juga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 dimana
pajak yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang, bukan Peraturan
Menteri.
4. bahwa Terbanding menyebutkan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian adalah
syarat untuk mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015;
bahwa pendelegasian Pasal 16B UU PPN kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2015 :
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Pasal 16B UU PPN
PP 81 Tahun 2015
Pajak terutang tidak dipungut Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
sebagian atau seluruhnya atau yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan
dibebaskan dari pengenaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
baik untuk sementara waktu maupun h.bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak
selamanya, untuk:
dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan
a.
..
dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau
b.
..
rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan
c.impor Barang Kena Pajak tertentu;
Menteri
Keuangan
setelah
mendapat
d.
..
pertimbangan
dari
Menteri
yang
e.
..
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
“diatur
dengan”
Peraturan
bidang kelautan dan perikanan dan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian;
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Pemerintah.

bahwa mengacu pada Pasal 16B UU PPN, sebagaimana tersebut di atas dan Lampiran
II angka 203 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang berbunyi :
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”Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di
dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu
harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak
boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
(subdelegasi), gunakan kalimat ketentuan mengenai ..... diatur dengan .....”;
Lampiran II angka 204 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

GA

”Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi)
digunakan kalimat ketentuan mengenai ..... diatur dengan atau berdasarkan .....”;

PE
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bahwa mengacu kepada dua ketentuan tersebut, maka impor barang kena pajak
tertentu hanya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah dan tidak boleh diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan (PP tidak boleh mendelegasikan ke PMK). Oleh karena itu,
semua Pasal yang mengatur tentang pendelegasian kepada Menteri Keuangan adalah
tidak sah;
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bahwa dalam lampiran II angka 211 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa “Pendelegasian kepada Menteri
Keuangan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat tehnik administratif”.
Sementara Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015 mengatur PPN
dibebaskan dan tidak dibebaskan yang menurut Pemohon Banding bukan sesuatu yang
bersifat teknik administratif. Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan tersebut
telah melampaui Wewenang yang diberikan UU, sehingga PMK tersebut tidak sah;
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bahwa mengingat pendelegasian ketentuan mengenai bahan pakan ternak pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015 adalah tidak sah, maka hal
terkait dengan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak kembali mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa atas impor
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan
PPN. Dengan demikian semua bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak adalah
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan
PPN dan Meat and Bone Meal (Tepung daging dan tulang belulang) jelas-jelas
merupakan bahan pakan sesuai rekomendasi dari Kementerian Pertanian berupa:
“Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Baku Pakan Asal Hewan” sehingga atas impor
Meat and Bone Meal dibebaskan dari pengenaan PPN;

SE

bahwa mengingat pendelegasian Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 kepada
Peraturan Menteri Keungan Nomor: 267/PMK.010/2015 cacat hukum/tidak sah, maka
adanya syarat penetapan dari Menteri Pertanian selayaknya diabaikan;

5. bahwa Penelitian Ulang yang dilakukan Terbanding Tidak Sesuai dengan Apa Yang
Ditugaskan Dalam Surat Tugas dan Tidak Melaksanakan Ketentuan Yang Menjadi
Dasar Terbanding Dalam Melakukan Penelitian Ulang;
Berdasarkan kutipan dalam Surat Tugas sebagai berikut :
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SURAT TUGAS
NOMOR : ST-28/WBC.10/2018
Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau ...
........................................
Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal
: 16 Januari
2018
Direktur Jenderal
u.b.
Kepala Kantor Wilayah
Parjiya 17 UU Kepabeanan.
bahwa mengacu pada Surat Tugas yang didasarkan pada Pasal
NIP : 19660521 198810 1 002
Objek penelitian ulang adalah tarif dan/atau nilai pabean;
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bahwa namun faktanya hasil Penelitian Ulang yang berupa SPKTNP menetapkan PPN
terutang bukan tarif dan/atau nilai pabean terutang;

III. Kesimpulan

EN
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bahwa berdasarkan uraian, bantahan, keterangan dan penjelasan Pemohon Banding
tersebut di atas dan Surat Uraian Banding, matrik dan penjelasan tertulis dan penjelasan
lisan Terbanding dalam persidangan, maka jelas, nyata dan terbukti dan tidak
terbantahkan lagi:
1. bahwa penerbitan SPKTNP Nomor: SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari
2018 tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 17 UU Kepabeanan;
2. bahwa Terbanding tidak melaksanakan hal-hal yang ditugaskan dalam Surat Tugas
sehingga penetapan PPN terutang dari hasil penelitian ulang tersebut adalah tidak sah;

TP

3. bahwa Penelitian ulang terhadap PPN, penetapan kembali PPN terutang, pemungutan
dan penagihan PPN Impor yang dilakukan Terbanding merupakan tindakan diluar
kewenangan Terbanding, melampaui kewenangan Terbanding, mencampuradukan
kewenangan dan merupakan tindakan sewenang-wenang;
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4. bahwa pembentukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015
melanggar Pasal 23A UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu Pasal-pasal di dalam
Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum;

RE

5. bahwa Ketentuan-ketentuan yang dikemukakan Terbanding dalam Surat Uraian
Banding dan Penjelasan Tertulis:
- bukan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan dan tidak ada
kaitannya dengan penelitian ulang dan penetapan kembali sebagaimana dimaksud
Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut tidak
dapat diterapkan untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan;
- Terbanding tidak menunjukkan adanya ketentuan perundang-undangan yang kami
langgar;
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6. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011
tentang Pajak Dalam Rangka Impor bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945,
Pasal 16 dan Pasal 17 UU Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
122/PMK.04/2011 dilakukan Terbanding tidak sebagaimana mestinya;

Uraian

Dari penelitian ulang tarif dan/atau nilai
pabean seharusnya ditemukan adanya
kekurangan
dan/atau
kelebihan
pembayaran bea masuk

Proses penelitian ulang sampai dengan
penerbitan SPKTNP hanya dilakukan
dalam jangka waktu 1 hari yaitu
terhitung sejak tanggal 16 Januaris/d 17
Januari 2018.
·

Penelitian ulang bukan terhadap tarif
dan/nilai pabean

·

Tidak ditemukan adanya kekurangan
dan/atau kelebihan pembayaran bea
masuk

DI
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Proses Penelitian Ulang
Jangka waktu penelitian ulang 30 (tiga
puluh) hari

Penelitian ulang dapat dilakukan bila
sebelumnya ada penetapan tarif
dan/atau nilai pabean yang didasarkan
pada Pasal 16 UU Kepabeanan.

Penelitian ulang terhadap PPN tetap
dilakukan meskipun belum pernah ada
penetapan tarif dan/atau nilai pabean
yang didasarkan pada Pasal 16 UU
Kepabeanan

Penelitian
ulang
seharusnya
disebabkan adanya kesalahan nilai
transaksi yang menyebabkan adanya
kesalahan
pemberitahuan
tarif
dan/atau nilai pabean yang sematamata untuk penghitungan bea masuk.

· Penelitian ulang bukan disebabkan
adanya kesalahan nilai transaksi ;

PE
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Penelitian Ulang adalah penelitian
kembali atas Tarif dan/atau Nilai
Pabean yang diberitahukan dalam
dokumen pemberitahuan pabean
impor dan ....
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1.

2. Pemberitahuan Pabean adalah
pernyataan yang diberitahukan
oleh
Orang
dalam
rangka
melaksanakan kewajiban pabean
dalam bentuk dan syarat yang
ditetapkan dalam Undang-Undang
Kepabeanan.
Menurut Pasal 1 angka 5 UU
bahwa yang dimaksud “Kewajiban
Kepabeanan”
adalah
semua
kegiatan di bidang kepabeanan
yang wajib dilakukan untuk
memenuhi
ketentuan
dalam
Undang-Undang
ini
(UU
Kepabeanan).

SE

KR

3.

4.

Penelitian Ulang atas dokumen
Pemberitahuan Pabean impor
meliputi
pemberitahuan
tarif
dan/atau nilai pabean. Dengan
demikian PPN bukan objek
penelitian ulang.

Penelitian ulang cacat hukum/tidak
memenuhi ketentuan formal Pasal 17
UU Kepabeanan
Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.

· Hasil
penelitian
ulang
tidak
menyebabkan
adanya
kesalahan
pemberitahuan tarif dan/atau nilai
pabean
dan
bukan
untuk
penghitungan bea masuk.
Tidak ada pemberitahuan mengenai hal
tersebut

Terbanding tidak melakukan penelitian
ulang terhadap tarif dan nilai pabean,
melainkan terhadap PPN yang bukan
merupakan kewenangan Terbanding.
Dengan kata lain Terbanding salah
dalam melakukan penelitian ulang.
Penelitian
ulang
yang
dilakukan
Terbanding tidak sesuai kewenangan
dan tugas yang diberikan;
Dalam melakukan penelitian ulang,
Terbanding justru melakukan hal-hal
yang
bukan
merupakan
tugas
Terbanding dan bukan merupakan
kewenangan Terbanding.
Tindakan
penelitian
tersebut
bertentangan dengan Pasal 17 UU
Kepabeanan

IA
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Dari hasil penelitian ulang seharusnya
ada pemberitahuan secara tertulis
kepada importir untuk melunasi bea
masuk yang kurang dibayar dan
mendapatkan
pengembalian
bea
masuk yang lebih dibayar.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor 08/BC/2017 mengatur
bahwa :

Keterangan

GA
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Fakta
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bahwa dengan demikian tidak ada hal dan ketentuan perundang-undangan yang dapat
mempertahankan tindakan dan/atau keputusan Terbanding. Oleh karena itu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas,
kekuasaan dan kewenangan hakim serta syarat formal putusan pengadilan pajak,
Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Penetapan
Kembali Tarif dan Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari
2018;
bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan matriks sengketa sebagai berikut:

Pelunasan PPN bukan kewajiban
pabean karena bukan untuk memenuhi
UU
Kepabeanan,
tetapi
untuk
memennuhi / melaksanakan UU PPN ,
khususnya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal
12 ayat (3) UU PPN.
Penelitian
Ulang
dilakukan
atas
dokumen Pemberitahuan Pabean impor,
namun tidak meliputi pemberitahuan tarif
dan/atau nilai pabean, tetapi PPN.

· Penelitian ulang yang dilaksanakan
Terbanding tidak sesuai dengan yang
ditugaskan dalam surat tugas dan
tyidak sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor
08/BC/2017
tentang
Petunjuk
Pelaksanan
Penelitian
Ulang.
Dengan demikian penelitian ulang
yang dilakukan Terbanding tersebut
“cacat hukum ,
· Selain itu penelitian ulang terhadap
PPN di luar kewenangan Terbanding
dan tidak berdasarkan pada Undangundang sehingga yang dihasilkan
dari penelitian ulang tersebut juga
“tidak sah” termasuk SPKTNP yang
telah diterbitkan.
Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 122/PMK.04/2011 tidak dapat dijadikan Dasar Penerbitan SPKTNP
· Dalam Peraturan Menteri Keuangan
tersebut disebutkan sebagai berikut
:
Menimbang :
Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dan dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 16 ayat (6), perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Keuangan tentang Tata Cara
Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan
Sanksi
Administrasi,
serta
Penetapan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai atau Pejabat Bea dan
Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan tersebut
bukan untuk melaksanakan Pasal 17
ayat (1) UU Kepabeanan, tetapi
melaksanaan Pasal 16 ayat (6) UU
Kepabeanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2015
melakukan
subdelegasi
pelaksanaan Pasal 16B UU PPN
kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Keuangan menerima pendelegasian
tersebut

Penetapan Kembali “PPN Terutang
Penetapan
kembali
seharusnya
dilakukan terhadap tarif dan/atau nilai
pabean.

PE
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Penetapan kembali tarif dan/atau nilai
pabean seharusnya hanya untuk
penghitungan bea masuk.
Penetapan kembali dapat dilakukan
setelah ada penetapan tarif dan nilai
pabean berdasarkan Pasal 16 UU
Kepabeanan
Dari hasil penelitian ulang seharusnya
ada pemberitahuan secara tertulis
tentang adanya kekurangan atau
kelebihan pembayaran bea masuk.
Penetapan
kembali
seharusnya
dilakukan akibat adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk
Terbanding
mendalilkan
bahwa
pemungutan PPN didasarkan pada
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3)
UU PPN

Penetapan kembali bukan terhadap tarif
dan/atau nilai pabean tetapi terhadap
PPN.
Dalam UU Kepabeanan tidak mengatur
tentang Penetapan Kembali terhadap
PPN.
Penetapan kembali terhadap kembali
tarif dan/atau nilai pabean dan bukan
untuk penghitungan bea masuk.
Penetapan kembali yang dilakukan
sebelum ada penetapan tarif dan nilai
pabean yang didasarkan pada Pasal 16
UU Kepabeanan
Tidak ada pemberitahuan secara tertulis
mengenai adanya kekurangan atau
kelebihan pembayaran bea masuk.

GA
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Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.

DI
LA
N

· Seharusnya Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2015 tidak dapat
mensubdelegasikan
pelaksanaan
Pasal 16B UU PPN kepada Menteri
Keuangan

Penggunaan
Peraturan
Menteri
Keuangan tersebut dalam penyelesaian
sengketa banding ini “ cacat hukum”.

PA
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Penetapan
kembali
bukan akibat
adanya kesalahan nilai transaksi yang
diberitahukan dan tidak mengakibatkan
adanya kekurangan pembayaran bea
masuk.
Pasal 4 ayat (1) UU PPN bukan
mengatur mengenai “penetapan PPN
terutang”,
melainkan
mengatur
mengenai kewenangan memungut PPN
saat impor dilakukan.

Penetapan Kembali Tidak Memenuhi
Ketentuan Formal Pasal 17 UU
Kepabeanan dan Tidak bantahan dari
Terbanding
Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.

Penetapan PPN yang dilakukan
Terbanding”cacat hukum”
Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.
Terbanding
Tidak
Melaksanakan
Putusan Pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap
Penetapan
PPN
terutang
yang
dilakukan Terbanding bertentangan
dengan
menetapkan
perhitungan
kurang bayar atau lebih bayar atas
barang impor.
Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.

KR
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Putusan Pengadilan Tata Usaha Dalam sengketa ini, Terbanding tidak
Negara Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT melakukan penetapan penghitungan
(Lampiran -.....) halaman 75 yang bea masuk, tetapi justu menetapkan
perhitungan pajak kurang bayar atau
menyatakan sebagai berikut :
... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih bayar atas barang impor.
hanya terbatas pada penetapanpenetapan mengenai penghitungan
bea masuk saja dengan segala akibat
hukumnya baik kurang maupun lebih
bayar bea masuk dan tidak berwenang
menetapkan perhitungan pajak kurang
bayar atau lebih bayar atas pajak
barang impor.
Pemungutan PPN Yang dilakukan Terbanding cacat hukum dan tidak berdasarkan pada Undang-undang

4
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Pemungutan PPN berdasarkan pada Terbanding melakukan pemungutan Pemungutan PPN yang dilakukan
Pasal 4 ayat (1) UU PPN dilakukan PPN setelah impor dilakukan
Terbanding”cacat hukum”
“saat impor dilakukan” bukan setekah
impor dilakukan.
Terbanding mengfungsikan “Keputusan Pertanian tentang Penetapan Bahan Pakan Ternak Yang Dibebaskan Dari Pengenaan
PPN ” sebagai “Surat Keterangan Bebas” merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2015

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
81 Tahun 2015 mengatur sbb :
(1) Pemberian fasilitas dibebaskan
dari pengenaan PPN atas impor
dan/atau
penyerahan
Barang
Kena Pajak tertentu yang bersifat
strategis berupa mesin dan

Menurut Terbanding :
Atas impor Meat and Bone Meal yang
merupakan
bahan
pakan
untuk
pembuatan pakan ternak, tidak dapat
diberikan apabila Pemohon Banding
tidak menunjukkan Surat Keputusan

Pemahaman dan tindakan Terbanding
tersebut
bertentangan
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun

Pertanian tentang Penetapan Bahan
Pakan Ternak Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan PPN. Dengan demikian
Surat Keputusan Pertanian difungsikan
sebagai “Surat Keterangan Bebas”.

GA

SPKTNP Tidak Dapat Difungsikan Sebagai Penagihan
Penagihan pajak adalah serangkaian
tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan,
melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan
Surat
Paksa,
mengusulkan
pencegahan,
melaksanakan
penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual
barang yang telah disita [Pasal 1 UU Dalam UU Penagihan Pajak dengan
Nomor 19 tahun 1997).
Surat Paksa tidak menyebutkan SPKTN
sebagai bentuk penagihan.
Artinya penagihan dilakukan dengan
Surat Tegoran, Surat Paksa , dst
SE-219/PJ./1998 tentang Perlakuan
terhadap Hasil Pemeriksaan Tim
Pemeriksa Bersama DJP-DJBC atas
PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM yang
Belum Dibayar Pada Saat Impor,
antara lain ditegaskan bahwa:
Butir 1:
Sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996
jo. Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak
Nomor
SE-05/PJ.52/1996
tanggal 12 Pebruari 1996, maka
kepada Kepala KPP yang telah

SE
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Dengan kata lain atas impor
Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis dibebaskan dari
pengenaan
PPN
tanpa
memerlukan Surat Keterangan
Bebas PPN.

Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.
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Dengan
kata
lain
tanpa
menggunakan Surat Keterangan
Bebas PPN atas impor dan/atau
penyerahan mesin dan peralatan
pabrik tidak dapat diberikan
fasilitas PPN dibebaskan.
(2) Pemberian fasilitas dibebaskan
dari
pengenaan
Pajak
Pertambahan Nilai atas impor
dan/atau
penyerahan
Barang
Kena Pajak tertentu yang bersifat
strategis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h dan huruf i serta
Pasal 1 ayat (2) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k,
tanpa
menggunakan
Surat
Keterangan
Bebas
Pajak
Pertambahan Nilai.

2015.
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peralatan pabrik yang merupakan
satu
kesatuan,
baik
dalam
keadaan
terpasang
maupun
terlepas, yang digunakan secara
langsung
dalam
proses
menghasilkan Barang Kena Pajak
oleh Pengusaha Kena Pajak yang
menghasilkan Barang Kena Pajak
tersebut, tidak termasuk
suku cadang menggunakan Surat
Keterangan
Bebas
Pajak
Pertambahan Nilai

Frasa “Surat Penetapan Kembali Tarif
dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berfungsi
sebagai
penagihan”
sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK.04/2008 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
122/PMK.04/2011
bertentangan
dengan
Undang-undang
Pengihan
Pajak dengan Surat Paksa.

Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.

Pejabat Pemerintahan memiliki
kewajiban mematuhi AUPB dan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan,
diantaranya adalah kepastian
hukum Pasal 7 (2)];

·

Setiap
Keputusan
dan/atau
Tindakan
wajib
berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB [Pasal 9
(1)].

·

Terbanding mematuhi putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap;

·

Keputusan
dan/atau
tindakan
Terbanding bertentangan dengan
Putusan
Pengadilan
yang
berkekuatan hukum tetap;

·

Keputusan
dan/atau
tindakan
Terbanding
tidak
memberikan
kepastian
hukum
sehingga
Keputusan dan/atau tindakannya
tidak memenuhi AUPB;

Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-44804/PP/M.VII/19/2013
dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor
993/B/PK/PJK/2016,
1484/B/PK/PJK/2018,
dan44804/PP/M.VII/19/2013
yang
intinya memutuskan membatalkan
SPKTNP yang penerbitannya tanpa
didahului dengan SPTNP.

·

Keputusan
dan/atau
tindakan
Terbanding ketentuan peraturan
perundang-undangan dan AUPB

PE
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·

·

Dalam penyelesaian sengketa ini :

Pendelegasian ketentuan “ Impor Barang Kena Tertentu” oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 kepada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 “ cacat hukum”.
Pasal 16B UU PPN
Angka 201 & 203 Lampiran UU Nomor
Pajak
terutang
tidak
dipungut 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tidak ada bantahan dari Terbanding.
sebagian atau seluruhnya atau Peraturan Perundang-undangan, maka Berarti
yang
Pemohon
Banding
dibebaskan dari pengenaan pajak, ketentuan Impor Barang Kena Pajak sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
baik untuk sementara waktu maupun Tertentu
yang
dibebaskan
dari Kepabeanan serta disetujui Terbanding.
selamanya, untuk impor Barang Kena pengenaan PPN hanya dapat diatur
Pajak
tertentu
“diatur
dengan” dengan Peraturan Pemerintah dan tidak
Peraturan Pemerintah.
dapat
diatur
lebih
lanjut
atau
disubdelegasikan kepada ketentuan
lain.
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Badan
dan/atau
Pejabat
Pemerintahan
dikategorikan
bertindak
sewenang-wenang
apabila
Keputusan
dan/atau
Tindakan
yang
dilakukan
bertentangan dengan Putusan
Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap [Pasal 18 (3)];
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·

Pejabat Pemerintahan memiliki
kewajiban
mematuhi
putusan
Pengadilan
yang
telah
berkekuatan hukum tetap [Pasal 7
(2)];

Putusan Tata Usaha Negara Nomor
18/G/2016/PTUN-JKT menyatakan
bahwa “Direktur Jenderal Bea dan
Cukai tidak berwenang menetapkan
perhitungan kurang bayar atau lebih
bayar atas pajak barang impor,
Namun Terbanding tetap melakukan
penetapan perhitungan kurang bayar
atau lebih bayar atas pajak barang
impor.

GA

·

·
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menerima
Surat
Pemberitahuan
Piutang Pajak Dalam Rangka Impor
dari Kantor Inspeksi Bea dan Cukai
harus
menindaklanjuti
dengan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang
berlaku sebagai dasar bagi yang
bersangkutan
untuk
melakukan
penagihan;
UU Nomor 30 Tahun 2014
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Barang Kena Pajak tertentu yang
bersifat strategis yang atas impornya
dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai meliputi:
h. bahan pakan untuk pembuatan
pakan ternak dan pakan ikan, tidak
termasuk imbuhan pakan dan
pelengkap pakan, yang kriteria
dan/atau rincian bahan pakan
diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan
setelah
mendapat
pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan
dan perikanan dan Menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pertanian;
Lampiran II angka 211 UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
“Pendelegasian
kepada
Menteri

Akibatnya
pembentukan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
267/PMK.010/2015 juga tidak sah.
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Faktanya ketentuan Impor Barang Kena
Pajak Tertentu yang dibebaskan dari
pengenaan PPN disubdelegasikan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2015
kepada
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015.
Pendegasilan ketentuan “Impor Barang Kena Pajak Tertentu” dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 kepada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 “tidak sah”.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
267/PMK.010/2015 telah mengatur halhal yang “bukan bersifat tehnik
administratif”, yaitu pajak terutang (PPN

Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.
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Mengingat Meat and Bone Meal
(Tepung daging dan tulang belulang)
jelas-jelas merupakan bahan pakan
untuk pembuatan pakan ternak sesuai
rekomendasi
dari
Kementerian
Pertanian berupa “Surat Persetujuan
Pemasukan Bahan Baku Pakan Asal
Hewan” maka atas impor Meat and
Bone Meal seharusnya dibebaskan dari
pengenaan PPN.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Yang mengatur PPN dibebaskan dan/atau tidak dibebaskan , cacat
hukum.
Pasal 23A UUD 1945 mengatur bahwa Faktanya Terbanding menggunakan Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Pajak yang bersifat memaksa diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor Berarti
yang
Pemohon
Banding
267/PMK.010/2015 untuk menentukan sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
dengan Undang-undang.
dibebaskan atau tidak dibebaskan dari Kepabeanan serta disetujui Terbanding.
pengenaan PPN. Artinya Peraturan
Menteri Keuangan telah mengatur pajak.
Dengan
demikian
hal
tersebut
bertentangan dengan UUD 1945.
Lampiran II angka 211 Undang-undang Menentukan
terutang
atau
tidak
Nomor 12 Tahun 2011 tentang terutangnya pajak bukan sesuatu yang
Pembentukan Peraturan Perundang- bersifat tehnik administratif. Namun
undangan
yang
membatasi Peraturan Menteri Keuangan tersebut
kewenangan Menteri hanya untuk mengatur mengenai terutang dan/atau
mengatur hal-hal yang bersifat tehnik tidak terutangnya pajak yang bukan
administrative.
bersifat tehnik dan administratif. Dengan
demikian Peraturan Menteri Keuangan
tersebut dan penggunaan Peraturan
Menteri
Keuangan
tersebugt
bertentangan dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
PEMUNGUTAN PPN IMPOR OLEH TERBANDING” CACAT HUKUM”
PPN
tidak
sesuai Tidak ada bantahan dari Terbanding.
1. PPN impor dipungut saat impor Pemungutan
Penjelasan Pasal 4(1) dan Pasal 12 ayat Berarti
yang
Pemohon
Banding
dilakukan;
(3) UU PPN karena :
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.
2. Pemungutan PPN dilakukan melalui
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terutang) dan pajak tidak terutang (PPN
dibebaskan),
sehingga
Peraturan
Menteri Keuangan tersebut “tidak sah:
karena telah “melampaui kewenangan
Menteri Keuangan”.
Akibat pendelegasian ketentuan Impor
Barang Kena Pajak Tertentu kepada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
267/PMK.010/2015 adalah tidak sah,
maka bahan pakan untuk pembuatan
pakan ternak yang dibebaskan dari
pengenaan PPN, kembali mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2015 yang menyatakan bahwa
atas impor Barang Kena Pajak Tertentu
Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan
dari pengenaan PPN diantaranya adalah
bahan pakan untuk pembuatan pakan
ternak dan tidak dibatasi pada kriteria
dan rincian sebagaimana dimaksud
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
267/PMK.010/2015.
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Keuangan hanya dapat dilakukan
terhadap hal-hal yang bersifat tehnik
administratif”.

KR

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

SE

3. Bukti pemungutan PPN
SPKTNP melainkan Faktur
atau
Dokumen
Lain
Disamakan Dengan Faktur
antara laian PIB dab PEB)

11

bukan
Pajak
Yang
Pajak,

1.

PPN impor dipungut bukan saat
impor dilakukan (setelah impor
dilakukan).

2.

Pemungutan PPN dilakukan melalui
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terbanding tidak dapat melakukan
pemungutan PPN dengan SPKTNP
karena SPKTNP bukan Faktur Pajak
dan bukan Dokumen Lain Yang
Disamakan Dengan Faktur Pajak.

TERBANDING SEBAGAI PEMUNGUT PPN , BUKAN YANG MENETAPKAN PPN TERUTANG

Pasal 1 angka 27 UU PPN
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
adalah bendaharawan Pemerintah,
badan, atau instansi pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang oleh Pengusaha

Dalam ketentuan tersebut diatur :
1. Pemungut PPN ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.
2. Kewajiban Pemungut PPN adalah
memungut,
menyetor,
dan
melaporkan pajak yang terutang.

Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.

Dan tidak mengatur adanya kewajiban
Pemungut PPN untuk melakukan
penetapan PPN. Dengan demikian
penetapan PPN terutang yang dilakukan
Terbanding
dilakukan
di
luar
kewenangan Terbanding.
Impor Barang Kena Pajak Tertentu telah
didelegasikan kepada Peraturan Menteri
Keuangan
No.
267/PMK.010/2015
melalui penentuan kriteria dan/atau
rincian bahan pakan untuk pembuatan
pakan ternak yang dibebaskan dari
pengenaan
PPN,
sehingga
pendelegasikan ketentuan Impor Barang
Kena Pajak Tertentu tidak sesuai
dengan Lampiran II angka 203 dan
angka 204 UU No. 12 Tahun 2011, oleh
karena itu pendelegasian tersebut
adalah tidak sah.
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Kena Pajak atas penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena
Pajak
kepada
bendahara
pemerintah, badan, atau instansi
Pemerintah tersebut.

Pembentukan
Peraturan
Menteri
Keuangan tersebut bukan dalam
rangka melaksanakan Pasal 17 ayat
(1) UU Kepabeanan, melainkan dalam
rangka melaksanakan Pasal 16 ayat
(1), (2) dan (6) UU Kepabeanan.
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“.. Pajak dalam rangka impor.. “ sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 adalah tidak sah.
1. Pembentukan
Peraturan
Menteri
Keuangan tersebut adalah untuk
melaksanakan
UU
Kepabeanan,
bukan melaksanakan UU PPN .
Selain itu UU Kepabeanan tidak
mengatur mengenai “pajak dalam
rangka impor”.

Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Berarti
yang
Pemohon
Banding
sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.

GA

2. Faktanya
dalam
pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan tersebut
digunakan untuk melaksanakan Pasal
17 ayat (1) UU Kepabeanan.

SPKTNP tidak dapat berfungsi sebagai penetapan dan Penagihan PPN terutang dalam rangka melaksanakan Pasal 17 ayat
(1) UU Kepabeanan.
Pembentukan
Peraturan
Menteri Peraturan Menteri Keuangan tersebut Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Keuangan tersebut adalah untuk tidak dapat digunakan sebagai dasar Berarti
yang
Pemohon
Banding
melaksanakan Pasal 16 ayat (1), ayat hukum untuk melaksanakan Pasal 17 sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
(2) dan ayat (6) UU Kepabenan.
ayat (1) UU Kepabeanan.
Kepabeanan serta disetujui Terbanding.
Seharusnya
SPKTNP
berfungsi Faktanya SPKTNP bukan berfungsi
sebagai
penetapan
bea
masuk sebagai penetapan bea masuk dan/atau
dan/atau nilai pabean.
nilai pabean tetapi berfungsi sebagai
penetapan PPN terutang.
Seharusnya
SPKTNP
berfungsi Faktanya SPKTNP bukan berfungsi
sebagai
penagihan
bea
masuk sebagai penagihan bea masuk dan/atau
dan/atau nilai pabean.
nilai pabean.
UU Kepabeanan dan UU Nomor 28 Faktanya Terbanding untuk melakukan
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penagihan PPN yang didasarkan pada
dan Tata Cara Perpajakan tidak Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
memberikan kewenangan kepada Hal tersebut berarti penagihan PPN
Terbanding
untuk
melakukan terutang dilakukan di luar kewenangan
Penagihan PPN.
Terbanding.
Frasa “ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, setelah berkoordinasi
dengan Menteri Keuangan” pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tidak
memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik
Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Pada
Menteri
Keuangan
Nomor Tidak terpenuhinya Surat Keputusan
Tahun 2011 tentang Pembentukan 267/PMK.010/2015 tersebut :
Menteri Keuangan tersebut , sungguhPeraturan Perundang-undangan diatur a. tidak mengatur dan/atau tidak sungguh diluar kuasa Pemohon
bahwa “Dalam membentuk Peraturan
Banding. Selain itu Menteri Pertanian
menjelaskan mengenai bagaimana juga tidak dapat melaksanakan
Perundang-undangan harus dilakukan
tata cara dan prosedur penetapan ketentuan 5 ayat (2) huruf b Peraturan
berdasarkan pada asas Pembentukan
Rincian
Bahan
Pakan
untuk Menteri Keuangan karena selain tidak
Peraturan Perundang-undangan yang
pembuatan pakan ternak yang ada ketentuan yang mengatur hal
baik, meliputi:
dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut , peraturan Menteri Pertanian
8) kejelasan tujuan;
yang mengatur melanggar Pasal 23A
oleh Menteri Pertanian;
UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun
b.
tidak
diketahui
siapa
yang
wajib
9) kelembagaan atau pejabat
2011 dimana Menteri hanya mengatur
memiliki
penetapan
Menteri mengenai hal-hal yang bersifat tehnik
pembentuk yang tepat;
Pertanian tersebut, :
administrative, bukan pajak.
“Apakah
importir
untuk
10) kesesuaian antara jenis, hierarki,
mendapatkan
fasilitas
PPN
dan materi muatan
dibebaskan atas impor bahan pakan
untuk pembuatan pakan ternak ;
Ataukah Menteri Keuangan sebagai
11) dapat dilaksanakan;
dasar
untuk
melaksanakan
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3. Dengan Peraturan Menteri Keuangan
tersebut, telah mengatur hal-hal yang
tidak diperintahkan Pasal 16 UU
Kepabeanan atau mengatur hal-hal di
luar kewenangannnya.

13) kejelasan rumusan; dan
14) keterbukaan.

Terbanding menjadikan Surat Keputusan Kementerian Pertanian tentang penetapan bahan pakan ternak sebagai Surat
Keterangan Bebas, tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015
Mengacu pada Peraturan Pemeintah Faktanya :
Tidak ada bantahan dari Terbanding.
Nomor 81 Tahun 2015 atas impor Surat penetapan dari Kementerian Berarti
yang
Pemohon
Banding
difungsikan
sebagai sampaikan adalah sesuai ketentuan UU
bahan pakan untuk pembuatan pakan Pertanian
ternak
tidak
diperlukan
Surat penagihan. Hal tersebut bertentangan Kepabeanan serta disetujui Terbanding.
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81
Keterangan Bebas
Tahun 2015.
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c. tidak diketahui bagaimana tata cara
/ prosedur dan bentuk koordinasi
antara Menteri Pertanian dengan
Menteri
Keuangan
dan
tidak
diketahui apakah hasil koordinasi
tersebut wajib diberitahukan kepada
importir atau tidak. Dengan demikian
cara, bentuk dan hasil koordinasi
tersebut tidak memenuhi asas
kejelasan tujuan, asas kelembagaan
atau pejabat pembentuk yang tepat;
asas dapat dilaksanakan dan asas
keterbukaan.
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ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf h
Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2015

12) kedayagunaan dan
kehasilgunaan;

GA

bahwa Pemohon Banding menyatakan pada dasarnya Pemohon mentikberatkan pada Pasal 16
dan Pasal 17 UU Kepabeanan atas penetapan SPKTNP yang tidak didahului oleh SPTNP;
bahwa dalam kesimpulan akhir ini Pemohon juga melampirkan 3 (tiga) Putusan Mahkamah
Agung, ada 2 Putusan MA yang menguatkan Putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan
SPKTNP yang tidak didahului SPTNP, kemudian ada 1 Putusan mahkamah Agung yang
membatalkan Putusan Pengadilan Pajak yang Putusan Pengadilan Pajak tersebut menguatkan
penerbitan SPKTNP yang tidak didahului SPTNP;

PE
N

Menurut Majelis :

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas penerbitan SPKTNP Nomor :
SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018;

No.

IA
T

bahwa penerbitan SPKTNP a quo dikarenakan menurut Terbanding sesuai dengan Nota Hasil
Penelitian Ulang (NHPU) Nomor : 06/NHPU/WBC.10/BD.02/2018 tanggal 17 Januari 2018
karena adanya kesalaham pembebanan tarif PPN atas importasi Meat and Bone Meal yang
dilakukan Pemohon Banding atas PIB Nomor:
No. & TgI. BC 2.0

Seri Barang

PPN
diberitahukan

PPN
ditetapkan

003855 TgI 19/01/2016

1

0

PPN 10%

004232 TgI 21/01/2016

1

0

PPN 10%

3

005163 TgI 26/01/2016

1

0

PPN 10%
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bahwa atas penetapan kembali atau penerbitan SPKTN tersebut Pemohon Banding ada 3 hal
yang dipermasalahkan Pemohon Banding yaitu :
Penerbitan SPKTNP tanpa didahului penerbitan SPTNP ;
SPKTNP tidak dapat berfungsi sebagai penetapan dan Penagihan PPN;
Importasi atas Meat Bone Meal dibebaskan atas PPN nya;

1.

Penerbitan SPKTNP tanpa didahului penerbitan SPTNP

SE

1.
2.
3.

bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:
(1). Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan
pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan
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pabean;
(2). Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan
bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;
(3). Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea
masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan;
(4). Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar;
(5). Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)
mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar
sebesar kelebihannya;
(6). Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”;
bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan :
“Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean;

GA

bahwa selanjutnya pada Penjelasan Undang-Undang a quo Pasal 17 ayat (1) meneyebutkan :
Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan.
Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan
audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk
yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal
membuat penetapan kembali;

PE
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bahwa atas dasar pendelagasian Undang–Undang Kepabeanan a quo Pasal 16 ayat (6) maka
dibuatlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008 yang selanjutnya diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009 dan terakhir Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011;
bahwa Peraturan Menteri Keuangan tersebut hanya mengubah tapi tidak membatalkan
peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang diubah;

IA
T

bahwa dikarenakan dalam Peraturan Menteri Keuangan a quo juga diatur mengenai SPKTNP
maka Majelis menggunakannya sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum;

ET
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bahwa atas Peraturan Menteri Keuangan tidak pernah dilakukan uji materi maka atas peraturan
a quo masih sah untuk dipergunakan;
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008 menyebutkan:
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“Pasal 2
(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor yang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean impor;
(1a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan dalam hal tarif yang
diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian;
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada penetapan,
tarif yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dianggap diterima;
(4) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk, Importir wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan
pajak dalam rangka impor, tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
Pasal 3
(1)
Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean impor;
(1a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan dalam hal nilai pabean yang

(3)
(4)

diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian;
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor;
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada penetapan, nilai
pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dianggap diterima;
Apabila penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea masuk, Importir wajib melunasi kekurangan pembayaran bea
masuk dan pajak dalam rangka impor, serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak
1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar;
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(2)

bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Kepabeanan a quo maka Menteri
Keuangan diberikan delegasi oleh Undang-Undang untuk membuat Ketentuan mengenai
penetapan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan a quo;
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bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.04/2011
tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
51/PMK.04/2008 disebutkan “Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai:
a. penetapan Direktur Jenderal;
b. pemberitahuan; dan
c. penagihan kepada Importir”;
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bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka dapat diketahui fakta-fakta sebagai
berikut :
1. bahwa pada sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan a quo Pasal 16 ayat (6)
Kementrian Keuangan diberi kewenangan oleh Undang–Undang untuk membuat ketentuan
mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu mengenai
penetapan tarif dan /atau nilai pabean dalam jangka waktu 30 hari;
2. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (6) tersebut selanjutnya telah dibuat PMK Nomor:
122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011 a quo dimana pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3
ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor tidak ada penetapan, tarif dan/atau nilai
pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dianggap diterima;
3. bahwa kata “diterima” dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor:
122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011 aquo dapat diartikan bahwa Penetapan yang
dilakukan Terbanding adalah sama dengan tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan
dalam PIB;
4. bahwa dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang a quo menyebutkan : “Pada
dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan”
sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh Terbanding dengan dikeluarkannya atau
tidak dikeluarkannya SPTNP adalah merupakan Penatapan Pejabat Bea dan Cukai;
bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas menurut Majelis penerbitan SPKTNP
dapat diterbitkan tanpa didahului dengan penerbitan SPTNP;
2. SPKTNP sebagai Penetapan Kembali dan Penagihan PPN

KR

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 4 menyebutkan :

SE

Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
d. ...dst;
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Pasal 11
(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
a. penyerahan Barang Kena Pajak;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. ...dst;

DI
LA
N

Pasal 12
(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat
tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
(2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat
menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang;
(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut
melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
(4) ...dst;
bahwa pada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 aquo
menyebutkan :
Pasal 4 ayat (1), huruf b
Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai...dst;
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Pasal 11 ayat (1)
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut
prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum
sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak...dst;
bahwa pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan :
Pasal 1 angka 21 :
Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar;
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Pasal 2
(1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan
terutang bea masuk;
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Pasal 17
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean;
(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis
kepada importir untuk:
a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar;
(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali;
(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya
kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar;
bahwa selanjutnya pada Penjelasan Undang-Undang a quo Pasal 17 ayat (1) menyebutkan :
Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan.
Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan
audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk
yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal

membuat penetapan kembali;
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bahwa berdasarkan isi dari Pasal 17 Undang–Undang Kepabeanan a quo maka yang diatur secara
tegas yaitu hanya penerbitan SPKTNP untuk perhitungan Bea Masuk, tidak termasuk PPN;
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bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
1. bahwa sesuai Undang-Undang PPN a quo pengenaan PPN atas barang Impor, terutangnya
pajak terjadi di tempat barang Impor tersebut dimasukan yang dipungut oleh DJBC;
2. bahwa pada penjelasan atas Undang-Undang PPN a quo ada dua hal yang penting yaitu :
- Pajak dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak yang pemungutan dilakukan oleh
DJBC;
- terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum
sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Paja;
3. bahwa dengan demikian sesuai fakta nomor 1 dan 2 di atas pemungutan atas PPN Impor
yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC dilakukan pada saat BKP Impor dimasukan
atau dengan kata lain,secara de facto, dilakukan pada saat Pemohon Banding
memberitahukan impor atas BKP tersebut;
4. bahwa
atas
SPKTNP
yang
diterbitkan
dalam
sengketa
ini
dilakukan
penagihan/pemungutannya tidak pada saat Pemohon Banding menyampaikan
pemberitahuan importasi BKP tetapi berdasarkan rekomendasi audit dimana BKP telah
dikeluarkan dari kantor tempat memberitahukan importasi BKP dan setelah pemberitahuan
importasinya diterima atau tidak ada koreksi;
5. bahwa sesuai Undang – Undang Kepabeanan Pasal 1 angka 21 tentang definisi Tarif dan
Pasal 17 tentang Penetapan Kembali maka penetapan kembali tarif yang dimaksudkan
dalam Pasal 17 tersebut adalah tarif klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk
BUKAN Tarif PPN dan ditetapkan kembali untuk perhitungan Bea Masuk BUKAN untuk
perhitungan jumlah Pajak yang harus dibayar;
6. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan a quo TIDAK mendelegasikan
kepada Menteri Keuangan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan penetapan
kembali atas barang impor;
bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka menurut Majelis penetapan kembali dan
penagihan PPN Impor dengan menggunakan SPKTNP bertentangan dengan ketentuanketentuan yang berlaku;
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bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan kembali PPN atas importasi untuk
Meat and Bone Meal dengan pos tarif 2309.90.3000, oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dengan SPKTNP Nomor:
SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018 tidak dapat dipertahankan;
bahwa sengketa banding atas SPKTNP Nomor: SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari
2018, Majelis berpendapat sebagai berikut :
1. bahwa penerbitan SKPTNP dapat diterbitkan tanpa didahului adanya penerbitan SPTNP;
2. bahwa atas SPKTNP tidak dapat digunakan sebagai surat penagihan dan pemungutan atas
penetapan kembali PPN karena bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006;
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bahwa berdasarkan pendapat diatas, maka Majelis berketetapan untuk mengabulkan
seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor: SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018;
bahwa dengan demikian karena ketentuan formal penerbitan SPKTNP tidak terpenuhi oleh
Terbanding, maka Majelis tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding
Pemohon Banding;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan peraturan
perudang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
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Memutuskan :
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor: SPKTNP-06/WBC.10/2018 tanggal 17 Januari 2018, atas nama Pemohon
Banding.
Demikian diputus Di Yogyakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam
persidangan dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh Hakim Majelis IVB
Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :
sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
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Naseri, S.E., M.Si.
Idawati, S.H., M.Sc.
R. Aryo Hatmoko S.IP., M.M.
dengan dibantu oleh:
Arief Kurniadi, Ak

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

