
Putusan Nomor : PUT-002852.19/2018/PP/M.IXA Tahun 2019

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa
dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Nilai Pabean atas PIB
dengan jenis barang berupa Live Colourfully 195mm (H) X 2700mm
(W) X 27mm (D) Front-Lit Letter Lighting Accessories, Negara asal
China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 223879 tanggal 20
September 2017 dengan Nilai Pabean sebesar CIF HKD35,101.64,
yang ditetapkan Terbanding Nilai Pabean sebesar CIF HKD241,483.06
sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan
pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan
denda administrasi sebesar Rp433.215.000,00 (empat ratus tiga
puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah), yang tidak dapat
disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa berdasarkan penelitian terdapat nilai kurs ganda pada invoice yang dilampirkan pada dokumen PIB
yaitu dalam kurs USD dan HKD dan Pemohon tidak melampirkan bukti bayar, rekening koran, pembukuan,
dan bukti lainnya terkait transaksi sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean sebesar CIF
HKD241,483.06;

bahwa Terbanding menyerahkan Penjelasan Tertulis nomor S-65/BC.0600/2019 tanggal 21
Januari 2019, yang pada intinya menyatakan:

bahwa dengan ini Tim Sidang Majelis IX mengajukan tanggapan tertulis atas bukti transaksi
yang diserahkan Pemohon Banding untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim pada
persidangan sebelumnya atas sengketa banding yang diajukan oleh PT PV selanjutnya
disebut sebagai Pemohon, terhadap Keputusan Terbanding nomor KEP-253/KPU.03/2018
tanggal 05 Februari 2018, sebagai berikut:

bahwa permasalahan

bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam persidangan banding atas
KEP253/KPU.03/2018 tanggal 05 Februari 2018 guna membuktikan harga/nilai pabean atas
importasi adalah benar dan wajar sesuai bukti-bukti yang diserahkan;

bahwa Majelis meminta Terbanding untuk menanggapi bukti-bukti yang diajukan Pemohon
dalam sidang a quo sebagai perwujudan asas keadilan dalam persidangan (asas Audi Alteram
Partem);

bahwa Terbanding akan menguraikan tanggapan atas bukti-bukti sesuai Kaidah hukum
pembuktian atas sengketa nilai pabean sebagaimana diuraikan dibawah ini;

bahwa Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Sengketa

bahwa Pasal 15 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) menyatakan bahwa:
ayat (1) "Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang
bersangkutan", ayat (7) "Ketentuan mengenai nilai pabean untuk perhitungan bea masuk
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri";

bahwa Pasal 16 ayat (2) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Pejabat bea dan cukai dapat
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menetapkan tarif dan/atau nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum
penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pemberitahuan pabean";

bahwa Pasal 16 ayat (4) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "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";

bahwa Pasal 84 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan sebagai berikut: "Pejabat bea dan
cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan,
surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor, dan mengambil contoh barang untuk
pemeriksaan pemberitahuan pabean.";

bahwa Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan bahwa : "Dalam hal
permintaan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi pejabat bea
dan cukai akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada
dan mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan;

bahwa Pasal 93 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Orang yang berkeberatan
terhadap penetapan pejabat 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";

bahwa Pasal 93 ayat (2) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Direktur Jenderal memutuskan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sejak diterimanya pengajuan keberatan";

bahwa Pasal 95 UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Orang yang berkeberatan terhadap
penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2),
Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada
Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau
tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi";

bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan: "Semua pelanggaran yang oleh
Undangundang ini diancam dengan sanksi administrasi berupa denda yang dhitung
berdasarkan persentase dari Bea Masuk, jika tariff atau tariff akhir Bea Masuk atas barang
yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut nol persen, maka atas pelanggaran tersebut, si
pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah);

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak (UU
Pengadilan Pajak) menyatakan: 'Alat bukti dapat berupa:

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan para saksi;
4. Pengakuan para pihak; dan/atau
5. Pengetahuan hakim".

bahwa Pasal 78 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
menyatakan: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penflaian pembuktian, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta
berdasarkan keyakinan Hakim.";

bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2010 2010 tentang Nilai Pabean Untuk
Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 34/PMK.04/2016 (selanjutnya disebut PMK-160) tentang Nilai Pabean untuk
Penghitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

SE
KR
ET
AR
IA
TP
EN
GA
DI
LA
N
PA
JA
K



Pasal 22
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan
Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi:
a. Mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu
transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;
e. Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan
pabean impor;

Pasal 28A
Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan Bukti Nyata
atau Data yang Objektif dan Terukur menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini
kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan
nilai transaksi Barang Serupa sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan
sesuai hierarki penggunaanya;

bahwa Analisis

bahwa analisa terhadap dokumen pabean dan dokumen terkait lainnya, sebagai berikut :
bahwa pada saat sidang pemeriksaan tanggal 13 November 2018, Pemohon menyerahkan
dokumen pendukung transaksi kepada Terbanding terkait importasi PIB nomor 223879 tanggal
20 September 2017;

bahwa bukti pembayaran yang dilampirkan tidak terbaca dengan jelas sehingga Terbanding
tidak dapat meneliti lebih lanjut;

bahwa Pemohon tidak melampirkan rekenging koran terkait transaksi yang berkaitan dengan
sengketa sehingga Terbanding tidak dapat meneliti Iebih lanjut;

bahwa penetapan Terbanding dikuatkan dengan bukti berupa Surat Keterangan Pembayaran
dari Pemohon dan Deklarasi Nilai Pabean yang menyatakan pembayaran menggunakan
currency USD;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tidak terdapat data yang memadai untuk mendukung
akurasi dan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sehingga
tepat kiranya

jika harga yang sebenarnya terjadi atas transaksi tersebut diragukan kebenarannya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh
Pemohon Banding saat mengajukan keberatan dan persidangan, maka keputusan Pejabat
Bea Dan Cukai nomor KEP-253/KPU.03/2018 tanggal 05 Februari 2018 telah sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam
persidangan dan Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka
nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan
metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan
PMK34/PMK.04/2016;

bahwa kesimpulan

bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Pemohon dalam sengketa a quo, kecuali atas hal
yang secara jelas dan terang Terbanding akui kebenarannya;

bahwa Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan terkait penetapan nilai pabean;

bahwa penerbitan KEP-253/KPU.03/2018 tanggal 05 Februari 2018 telah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

bahwa Permohonan/Saran
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bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan laqi bahwa
Pemohon tidak tepat dalam memberitahukan nilai atas barang impor dalam PIB in casu,
sehingga permohonan banding a quo harus ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Terbanding
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya
berkenan memberi putusan:
· bahwa menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
· bahwa menguatkan Keputusan Terbanding nomor: KEP-253/KPU.03/2018 tanggal 05
Februari 2018;

bahwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-
adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara
dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:
T.1. Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean nomor 002357 tanggal 16 Oktober 2017;
T.2. Informasi Nilai Pabean;
T.3. Deklarasi Nlai Pabean;
T.4. Surat Keterangan Pembayaran;
T.5. PIB nomor 223879 tanggal 20 September 2017;
T.6. Fotokopi Commercial Invoice nomor VLR201708148 tanggal 30 Agustus 2017;
T.7. Fotokopi Packing List nomor VLR201708148 tanggal 30 Agustus 2017;
T.8. Penjelasan Tertulis nomor S-65/BC.0600/2019 tanggal 21 Januari 2019;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa harga yang Pemohon sepakati dengan Supplier merupakan harga sebenarnya yaitu
menggunakan valuta Hongkong Dollar (HKD) senilai 30,268.00;

bahwa Pemohon tidak setuju dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas PIB Nomor
223879 tanggal 20 September 2017 yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan nilai pabean
untuk item barang nomor urut 1 yaitu Live Colourfully 195mm (H) x 2700mm (W) x 27mm (D)
Front-lit Letter Lighting Accessories;

bahwa harga yang Pemohon beritahukan merupakan harga yang sebenarnya kami sepakati
dengan supplier dan merupakan harga yang sebenarnya dibayarkan atas impor tersebut;

bahwa transaksi jual beli yang Pemohon lakukan dengan supplier menggunakan valuta
Hongkong Dollar (HKD) senilai 30,268.00;

bahwa terdapat kekeliruan penulisan currency oleh supplier kami dimana pada bagian
currencytertulis USD padahal currency yang benar adalah HKD. Atas kesalahan tersebut, dari
pihak supplier telah mengirimkan surat pernyataan bahwa kesalahan penulisan currency
tersebut merupakan ketidaksengajaan dan currency yang benar untuk transaksi ini adalah
HKD;

bahwa sebagai importir, Pemohon senantiasa mengedepankan kejujuran dalam
memberitahukan kebenaran nilai transaksi impor yang kami lakukan. Pemohon meyakini atas
kesalahan dari supplier untuk transaksi kali ini, Pemohon dapat membuktikan bahwa nilai yang
kami beritahukan di PIB nomor 223879 tanggal 20 September 2017 adalah sudah benar;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean dengan menggunakan dasar dokumen invoice
dan Dekiarasi Nilai Pabean ("DNP"), sehingga penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding
seharusnya gugur dan tidak dapat dipertahankan, karena Terbanding sendiri menyatakan
bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebena-rannya;

bahwa nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding adalah tidak wajar dengan
memperhatikan jenis barang yang diimpor;

bahwa jenis barang yang diimpor adalah lampu dengan dimensi tinggi 19,5 cm, lebar 270 cm
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dan tebalnya 2,7 cm. Berat keseluruhan adalah netto hanya 10 kg;

bahwa transaksi yang benar adalah dalam valuta HKD, sesuai dengan nilai pabean yang kami
beritahukan dalam PIB-223879;

bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
P.1 SPTNP Nomor SPTNP-008983/KPU.03/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
P.2 Keputusan Terbanding nomor KEP-253/KPU.03/2018 tanggal 05 Februari 2018;
P.3 PIB nomor 223879 tanggal 20 September 2017;
P.4 Akta Notaris nomor 13 tanggal 22 Februari 2016 dibuat oleh Notaris Rohana, SH. di

Jakarta Timur;
P.5 Pakta Integritas;
P.6 Surat Pernyataan;
P.7 Fotokopi Commercial Invoice nomor VLR201708148 tanggal 30 Agustus 2017;
P.8 Fotokopi Packing List nomor VLR201708148 tanggal 30 Agustus 2017;
P.9 Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran;
P.10 Surat Keberatan Nomor 00256/PV/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017;
P.11 Surat Kuasa Khusus nomor 00806/PV/IX/2018 tanggal 25 September 2018 atas nama

Imam Basuki Rahmanto;
P.12 Pakta Integritas;
P.13 Pakta Integritas Kuasa Hukum;
P.14 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Akta Notaris nomor 13 tanggal 22

Februari 2016 dibuat oleh Rohana Frieta, SH. di Jakarta Timur;
P.15 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Pengesahan Akta Notaris nomor 13

tanggal 22 Februari 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-AH.01.03-0028870
tanggal 04 Maret 2016;

P.16 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos SPTNP nomor SPTNP-
008983/KPU.03/2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp433.215.000;

P.17 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Bukti Penerimaan Jaminan nomor
001288/JT/KBR/2017 tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp433.215.000;

P.18 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Billing DJBC nomor 620180300094744
tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp433.215.000;

P.19 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Bukti Penerimaan Negara tanggal 19
Maret 2018 sebesar Rp433.215.000;

P.20 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Surat Keberatan nomor
00256/PV/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017;

P.21 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Formulir Penelitian Kelengkapan Berkas
Permohonan Keberatan;

P.22 Surat Pernyataan;
P.23 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Declaration Letter;
P.24 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Surat Pernyataan;
P.25 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Pemberitahuan Impor Barang nomor

223879 tanggal 20 September 2017;
P.26 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Billing DJBC nomor 620170900116286

tanggal 19 September 2017 sebesar Rp14.143.000;
P.27 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Bukti Penerimaan Negara tanggal 19

September 2017 sebesar Rp14.143.000;
P.28 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Screenshot Email;
P.29 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Purchase Order;
P.30 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Commercial Invoice nomor

VLR201708148 tanggal 30 Agustus 2017;
P.31 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Packing List nomor VLR201708148

tanggal 30 Agustus 2017;
P.32 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Air Waybill nomor UJSZX00918

tanggal 14 September 2017;
P.33 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Alur Pembayaran;
P.34 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Customs Invoice;
P.35 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Asuransi;
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P.36 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Pemberitahuan Impor Barang
Pembanding nomor 286021 tanggal 10 November 2017;

P.37 Penjelasan Tertulis Pengganti Bantahan nomor 45/KEY-XI/2018 tanggal 09 November
2018;

P.38 Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos PIB nomor 286021 tanggal 10
November 2017;

P.39 Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan nomor 45/KEY-XI/2018 tanggal 9
November 2018;

Menurut Majelis :

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 223879 tanggal 20
September 2017, jenis barang berupa Live Colourfully 195mm (H) X 2700mm (W) X 27mm (D)
Front-Lit Letter Lighting Accessories, Negara asal China, dengan nilai pabean sebesar CIF
HKD35,101.64;

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-253/KPU.03/2018 tanggal 05
Februari 2018, nilai pabean untuk jenis barang berupa Live Colourfully 195mm (H) X 2700mm
(W) X 27mm (D) Front-Lit Letter Lighting Accessories, yang diberitahukan dalam PIB Nomor:
223879 tanggal 20 September 2017, nilai pabean sebesar total CIF HKD35,101.64 menjadi
sebesar total CIF HKD241,483.06 dengan alasan bahwa berdasarkan Commercial Invoice nomor
VLR201708148 tanggal 30 Agustus 2017 terhadap barang berupa " Live Colourfully 195mm (H) X
2700mm (W) X 27mm (D) Front-Lit Letter Lighting Accessories" diketahui currency yang digunakan
adalah USD dengan total nilai pembelian barang sebesar USD 30,268.00. Namun, terdapat juga currency HKD
pada bagian footer dokumen invoice dengan payment term "60 days recent";

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 00452/PV/II/2018 tanggal 28 Februari
2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-
253/KPU.03/2018 tanggal 05 Februari 2018 dengan alasan bahwa transaksi jual beli yang
Pemohon Banding lakukan dengan supplier menggunakan valuta Hongkong Dollar (HKD)
senilai 30,268.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan
Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean jenis
barang berupa Live Colourfully 195mm (H) X 2700mm (W) X 27mm (D) Front-Lit Letter
Lighting Accessories, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 223879
tanggal 20 September 2017 dengan nilai pabean sebesar total CIF HKD35,101.64 menjadi
sebesar total CIF HKD241,483.06 dengan alasan bahwa berdasarkan Commercial Invoice nomor
VLR201708148 tanggal 30 Agustus 2017 terhadap barang berupa " Live Colourfully 195mm (H) X
2700mm (W) X 27mm (D) Front-Lit Letter Lighting Accessories" diketahui currency yang digunakan
adalah USD dengan total nilai pembelian barang sebesar USD 30,268.00. Namun, terdapat juga currency HKD
pada bagian footer dokumen invoice dengan payment term "60 days recent";

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan
bahwa “Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang
bersangkutan”;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01
September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016
(Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk)
menyatakan:
(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang

bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
(2) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International

Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF);

SE
KR
ET
AR
IA
TP
EN
GA
DI
LA
N
PA
JA
K



bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01
September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016
(Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk)
menyatakan:
Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang
sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang
yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/ atau
nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-
nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya
dibayar;

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk
Penghitungan Bea Masuk tersebut menyatakan “Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor

selain pembatasan-pembatasan yang:
1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di dalam Daerah Pabean;
2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang
bersangkutan;
3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;

b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau
nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat
ditentukan nilai pabeannya;

c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang
harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat
ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan

d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur
sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan
terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dilakukan;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 223879 tanggal 20 September
2017, dengan menetapkan nilai yang tertera pada Invoice sebesar USD30,268.00 dikonversi
menjadi HKD236.649,42 sehingga total nilai CIF setelah ditambahkan nilai freight sebesar
HKD4,833.64 menjadi HKD241,483.06;

bahwa berdasarkan data-data selama persidangan disampaikan bahwa:
a. Pemohon Banding menyampaikan bukti transfer melalui Deutsche Bank tanggal 30
Agustus 2017 senilai HKD30,268.00 dengan tujuan Hoi Yue Company dan Order Party
name: Luxury Ventures Pte., Ltd.;

b. Pemohon Banding tidak melampirkan Rekening Koran yang membuktikan adanya
transaksi sesuai PIB Nomor: 223879 tanggal 20 September 2017, nilai pabean
HKD30,268.00;

bahwa terdapat 2 (dua) Invoice yaitu:
· Commercial Invoice nomor VLR201708148 tanggal 30 Agustus 2017, currency USD;
· Customs Invoice nomor VLR201708148 tanggal 30 Agustus 2017, currency HKD;
· Surat Keterangan Pembayaran tanggal 15 September 2017 PT PV USD30,268.00 memakai

currency USD;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang
impor berupa Live Colourfully 195mm (H) X 2700mm (W) X 27mm (D) Front-Lit Letter Lighting
Accessories, yang telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 223879 tanggal 20 September 2017
sebesar total CIF HKD35,101.64 adalah bukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang
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seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding
tidak dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 223879
tanggal 20 September 2017 sebesar CIF HKD35,101.64 adalah merupakan harga yang
sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding;

Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang
impor berupa Live Colourfully 195mm (H) X 2700mm (W) X 27mm (D) Front-Lit Letter Lighting
Accessories, Negara asal China, yang tercantum dalam Invoice Nomor: VLR201708148 tanggal 30
Agustus 2017 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 223879 tanggal
20 September 2017 sebesar total CIF HKD35,101.64 adalah bukan merupakan harga yang
sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis
berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai
pabean atas PIB Nomor: 223879 tanggal 20 September 2017, jenis barang berupa Live
Colourfully 195mm (H) X 2700mm (W) X 27mm (D) Front-Lit Letter Lighting Accessories,
Negara asal China, menjadi sebesar total CIF HKD241,483.06;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara
ini;

Memutuskan :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor KEP-253/KPU.03/2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Penetapan atas
Keberatan PT PV Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP-008983/KPU.03/2017
tanggal 16 Oktober 2017, atas nama Pemohon banding, dan menetapkan nilai pabean atas
PIB Nomor: 223879 tanggal 20 September 2017, jenis barang berupa Live Colourfully 195mm
(H) X 2700mm (W) X 27mm (D) Front-Lit Letter Lighting Accessories, Negara asal China,
menjadi sebesar total CIF HKD241,483.06, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor
dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp433.215.000,00 (empat
ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan
musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti sebagai berikut:

Drs. Surendro Suprijadi, MM sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM, MH sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta
tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding:
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