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Nomor     : Tanggal :  

Revisi       :  Tanggal :  

 

 

 

 

 

 

DASAR HUKUM : 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 274/PMK.04/2014 tentang Pengembalian 

Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga 

Dalam Rangka Kepabeanan. 

DESKRIPSI : 

1. Pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar dapat diberikan dalam hal: 

a. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPTNP, SPSA atau 

SPP; 

b. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPKTNP; 

c. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam keputusan keberatan; 

d. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan 

Pajak; 

e. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap; 

f. kelebihan pembayaran karena kesalahan tata usaha; 

g. impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang 

Kepabeanan, kecuali pengembalian fasilitas KITE Pengembalian; 

h. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau 

dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai, dengan catatan: 

 Ekspor kembali barang impor bukan merupakan kehendak importir 

 Ekspor kembali barang impor disebabkan oleh adanya kebijakan 

pemerintah. 

2. Pengembalian Bea Keluar yang telah dibayar dapat diberikan dalam hal: 

a. barang dibatalkan/tidak jadi diekspor; 

b. kelebihan pembayaran karena kesalahan tata usaha; 

c. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPPBK; 

d. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPKPBK; 

e. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam keputusan keberatan; 

f. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan 

Pajak 

g. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap;. 

3. Pengembalian denda administrasi dan/atau bunga yang telah dibayar dapat 

diberikan dalam hal: 
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a. kelebihan pembayaran karena kesalahan tata usaha; 

b. kelebihan pembayaran yang berkaitan langsung dengan pengembalian bea 

masuk dan bea keluar; 

c. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam keputusan keberatan; 

d. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan 

Pajak; 

e. kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap. 

4. Pihak yang berhak mengajukan pengembalian bea masuk, bea keluar, denda 

administrasi dan/atau bunga adalah importir, eksportir, pengangkut, pengusaha 

TPB, pengusaha TPS, atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea 

masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang 

Kepabeanan (kecuali penerima fasilitas KITE Pengembalian). 

5. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pengembalian bea masuk, bea keluar, 

sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga oleh KPPBC Tipe Madya 

Pabean Belawan yang dimulai sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar 

(tanggal tanda terima permohonan pengembalian) sampai dengan dikeluarkannya 

Surat Perintah Membayar (SPM). 

6. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan. 

PERSYARATAN : 

1. Surat permohonan bermaterai dari pihak yang berhak kepada Kepala KPPBC 

Tipe Madya Pabean Belawan dengan format sesuai Lampiran I PMK 

No.274/PMK.04/2014; 

2. PIB/PEB yang berkaitan dengan pengembalian; 

3. Surat Penetapan/Surat Penetapan Kembali; 

4. Keputusan Keberatan; 

5. Salinan putusan Pengadilan Pajak/salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap; 

6. SSPCP; 

7. Identitas Pemohon; 

8. Surat Keterangan Bank; 

9. Surat Pernyataan; 

10. Dokumen pendukung lain untuk memperkuat alasan permohonan. 

BIAYA : 

Tidak dipungut biaya. 

NORMA WAKTU LAYANAN: 

Norma waktu layanan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak 

permohonan diterima secara lengkap dan benar, diluar waktu konfirmasi ke KPPN, 

sampai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Membayar (SPM). 

 

Mengetahui,  

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan 

 

         

Lupi Hartono 

NIP. 197003201990121002 


