Perubahan
peraturan PPN
Inggris
Setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa,
Pemerintah Inggris memperkenalkan beberapa
perubahan penting terkait peraturan PPN bagi
importir dan eksportir.

PPN impor di bawah £135
PPN impor atas barang yang masuk ke Inggris Raya (Inggris,
Skotlandia, dan Wales) dengan nilai total £135 atau kurang
(tidak termasuk biaya pengiriman dan asuransi serta pajak
dan biaya lainnya yang dapat diidentiﬁkasi) telah diganti
dengan PPN pasokan (supply VAT) yang dibebankan penjual
saat penjualan berlangsung dan dicatatkan oleh penjual pada
pengembalian PPN (VAT return) reguler mereka. Tidak ada
pemungutan PPN impor pada saat impor berlangsung.
Batas nilai £135 tersebut berlaku untuk nilai total barang
kiriman yang diimpor, bukan nilai terpisah dari barang
individu yang termasuk didalamnya.
Jika Anda adalah penjual dari luar negeri dan Anda mengirim
barang dengan total £135 atau kurang langsung ke konsumen
di Inggris (perorangan dan bisnis terdaftar tanpa PPN) Anda
harus memiliki nomor registrasi PPN Inggris. Untuk
mendapatkan nomor ini, Anda harus membuat akun
Government Gateway Inggris – pengajuannya mudah dan
hanya memerlukan alamat email.
Anda tidak memerlukan nomor registrasi PPN Inggris jika Anda
hanya menjual ke pebisnis yang terdaftar dengan PPN Inggris.
Apabia demikian, Anda harus mengutip nomor PPN Inggris
pembeli pada invoice komersial dan memberi catatan "Reverse
charge: Customer to account for VAT to HMRC".
Anda dapat memeriksa apakah nomor PPN yang Anda berikan
valid melalui tautan ini.

Untuk pengiriman di bawah £135 ke Irlandia Utara (NI) akan
berlaku proses yang sama seperti barang ke GB (Inggris,
Skotlandia, dan Wales). Bedanya, ini bukan PPN pasokan (supply
VAT) tetapi tetap PPN impor, dan masih menjadi tanggung jawab
penjual di luar negeri untuk memperhitungkannya pada saat
penjualan. Jika pembeli NI terdaftar PPN, maka nomor PPN
pembeli NI harus dikutip pada invoice komersial dengan catatan
"Reverse charge: Customer to account for VAT to HMRC"
Jika penjualan Anda difasilitasi oleh Online marketplace,
merekalah yang akan bertanggung jawab menghitung PPN.
Agar dapat mengetahui beban PPN dengan tarif yang benar,
Anda harus mengetahui deskripsi barang yang Anda jual secara
spesiﬁk, berikut tarif PPN Inggrisnya.
Anda harus mencatat barang yang Anda jual dan memastikan
bahwa Anda memiliki informasi lengkap untuk menerapkan
perlakuan PPN yang benar atas barang-barang tersebut.
Ada beberapa pengecualian dari skema ini, dan PPN impor
normal berlaku untuk barang-barang ini:
• Barang kena cukai
• Pengiriman Konsumen ke Konsumen (misalnya hadiah)
• Pengiriman dari Jersey dan Guernsey yang tercakup oleh
Skema Perakunan PPN Impor ( Import VAT accounting scheme)

Barang yang masuk ke Inggris dengan nilai di bawah £135
Apakah barang berupa
hadiah, tunduk pada
Larangan atau Pembatasan,
atau barang kena cukai?

Ya

Tidak
Apakah nilai
barangnya £135
atau di bawahnya?

Proses seperti biasa

Tidak

Ya

Apakah pembeli
telah terdaftar PPN?

Tidak
Ya

Hitung dan
dikenakan PPN

Hitung dan tunjukkan
PPN pada invoice,
tunjukkan nomor
PPN pembeli dan
nyatakan “Reverse
charge-buyer to
account for VAT”

Kirim barang dan
mengkutip nilai
intrinsik (£135 atau
kurang) ke
FedEx / TNT

Postponed VAT Accounting
Postponed VAT Accounting/PVA adalah skema yang
diperkenalkan oleh HM Treasury kepada seluruh pelaku dagang
yang terdaftar pada PPN Inggris dan berlaku untuk impor yang
nilai komersialnya lebih besar dari £135. PVA memungkinkan
importir terdaftar PPN Inggris untuk memperhitungkan PPN
impor pada pengembalian PPN (VAT return) reguler mereka.
Ada banyak manfaat dalam menggunakan PVA
diantaranya adalah:
• Mempertahankan atau tidak mengganggu cashﬂow;
• Mengurangi beban administratif;
• Mencegah keterlambatan impor.
Sesuai panduan terbaru dari HMRC, FedEx akan berasumsi
bahwa seluruh importir yang terdaftar PPN Inggris Raya bersedia
memanfaatkan PVA, kecuali jika kami menerima instruksi
sebaliknya.
Jika Anda tidak ingin menggunakan PVA, pastikan Anda
memberi tahu FedEx secara langsung menggunakan alamat
email: pvaupdates@fedex. com – harap sertakan nama
perusahaan, alamatdan nomor PPN (VAT no.)/ EORI di email.
Informasi selengkapnya terkait PVA dapat ditemukan di sini.

Menyelesaikan pengembalian
PPN (VAT return) Anda untuk
memperhitungkan PPN impor
• Anda harus mendaftar Customs Declarations System (CDS) untuk
melihat dan mengunduh laporan bulanan Anda dalam format PDF.
Klik di sini untuk berlangganan layanan ini.
• Untuk mendaftar CDS Anda memerlukan:
- ID Pengguna dan kata sandi Government Gateway;
- Nomor EORI Inggris Raya (GB);
- Nomor Unique Taxpayer
- Nomor Asuransi Nasional (jika perorangan atau pebisnis tunggal);
- Tanggal pembukaan bisnis.
• Pastikan Anda menggunakan alamat yang sama dengan yang ada
dalam database Pemerintah Inggris untuk bisnis Anda.
• Laporan PVA bulanan pertama akan tersedia di awal Februari yang
menunjukkan total PPN impor yang tertunda pada bulan Januari.
• Setiap anggota kelompok PPN yang mengimpor barang akan
memiliki nomor unik EORI dan harus mendaftar ke CDS untuk
mengakses laporan mereka. Anggota perwakilan kelompok harus
menyusun laporan untuk menyelesaikan pengembalian
PPN (VAT return).
• Orang Kena Pajak Non Badan tidak memerlukan Nomor Unik

Pemulihan Konsinyasi dengan
Nilai Rendah(Low Value
Consignment Relief)
Skema Pemulihan Konsinyasi dengan Nilai Rendah saat ini
ketika barang-barang di bawah nilai £15 tidak dikenai PPN telah
dihapus. Ini berarti semua pengiriman yang diimpor ke Inggris
dari negara mana pun di dunia kini dikenai PPN.
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