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15. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7),
dan ayat (8) diubah; di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga)
ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c); di antara ayat (3) dan ayat
(4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); di antara ayat (5) dan ayat
(6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b) sehingga Pasal
14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(7) Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)1 tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Angka 15
Pasal 14
Ayat (7) Yang dimaksud dengan "menjalankan kegiatan"
adalah segala perbuatan yang berindikasi ke arah
menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan, impor,
penyaluran, atau penjualan barang kena cukai.
Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan
terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian
negara.
18. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(4) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang
kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak
menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)2
1

2

Pasal 14
(1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: a. pengusaha pabrik; b.
pengusaha tempat penyimpanan; c. importir barang kena cukai; d. penyalur; atau e.
pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
Penjelasan:
Pasal 14 ayat (1) Cukup jelas.
Pasal 16
(1) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau
penyalur yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menyelenggarakan pembukuan.
Penjelasan:
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dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
(5) Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib
memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib
memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)3 dikenai sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(6) Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai
yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)4 dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari
barang kena cukai yang tidak diberitahukan.
Penjelasan:
Angka 18
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembukuan” adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal,
pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan
dalam laporan keuangan.
3 Pasal 16
(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib
melakukan pencatatan adalah pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang
wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki
izin.
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (2) Kewajiban melakukan pencatatan dimaksudkan untuk memberi
kemudahan dalam memenuhi ketentuan undang-undang ini dengan tetap
menjamin pengamanan hak-hak negara.
Yang dimaksud dengan “pencatatan” adalah proses pengumpulan dan
penulisan data secara teratur tentang:
a. pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai; dan
b. penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda
pelunasan cukai lainnya.
Yang dimaksud dengan pengusaha pabrik skala kecil dan penyalur skala kecil
adalah orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
4 Pasal 16
(3) Pengusaha pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor
tentang barang kena cukai yang selesai dibuat.
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “secara berkala” dapat berupa harian,
mingguan, bulanan, atau tahunan, yang disesuaikan dengan jenis barang
kena cukai. Misalnya: a. untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung
etil alkohol, pengusaha pabrik memberitahukan barang kena cukai yang
selesai dibuat kepada pejabat bea dan cukai setiap hari; b. untuk hasil
tembakau, pengusaha pabrik memberitahukan barang kena cukai yang selesai
dibuat kepada pejabat bea dan cukai setiap bulan.
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Pasal 16
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
19. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal
16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16B
Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang
kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A5
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah).
Penjelasan:
Angka 19
Pasal 16B Cukup jelas.

5 Pasal 16A
(1) Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik yang mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan
mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan arus keluar masuknya
barang kena cukai.
(2) Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin,
angka arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing
dan bahasa lain yang diizinkan oleh Menteri.
(3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar
pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta surat
yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai wajib disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur
dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Penjelasan:
Pasal 16A
(1) Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim
dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan,
kecuali peraturan perundang-undangan di bidang cukai menentukan
lain. Hal tersebut dimaksudkan agar pembukuan yang diselenggarakan
dapat dipercaya dan diandalkan dalam rangka pengawasan terhadap
produksi barang kena cukai, peredaran barang kena cukai, dan/atau
nilai cukai yang seharusnya dibayar.
(2) Cukup jelas.
(3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti
dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan
usaha serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai
termasuk hasil pengolahan data elektronik harus disimpan selama 10
(sepuluh) tahun di Indonesia dengan maksud apabila akan dilakukan
audit cukai, masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Dalam hal
data yang disimpan berupa data elektronik wajib dijaga keandalan
sistem pengolahan data yang digunakan agar data elektronik yang
disimpan dapat dibuka, dibaca, atau diambil kembali suatu saat.
(4) Cukup jelas.
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24. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (4)
dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(4) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang
mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)6 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2
(dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang dikeluarkan.
(4a)Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, yang
memasukkan barang kena cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan
tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Penjelasan:
Angka 24
Pasal 25
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (4a) Cukup jelas.
25. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(3) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak
melaporkan pemindahan barang kena cukai yang belum dilunasi
cukainya karena keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)7 dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
6 Pasal 25
(1) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat
penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan
dokumen cukai.
Penjelasan:
Pasal 25
Ayat (1) Barang kena cukai yang ditimbun dalam pabrik atau tempat
penyimpanan masih terutang cukai. Oleh karena itu, terhadap pemasukan
barang kena cukai ke tempat tersebut wajib diberitahukan kepada Kepala
Kantor dan dilindungi dokumen cukai.
Demikian pula pada pengeluaran barang kena cukai dari tempat tersebut
baik yang belum dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan
cukai maupun yang sudah dilunasi cukainya wajib diberitahukan kepada
Kepala Kantor dan dilindungi dokumen cukai sebagai alat pengawasan atau
sebagai bahan pencatatan dalam buku rekening barang kena cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
7 Pasal 26
(2) Pemindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera
dilaporkan kepada Kepala Kantor dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Penjelasan:
Pasal 26
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Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).
Penjelasan:
Angka 25
Pasal 26
Ayat (3) Cukup jelas.
26. Ketentuan Pasal 27 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal
27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
(3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan
barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)8 dikenai sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh)
kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
(4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan
barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)9 dikenai
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Penjelasan:
Angka 26
Pasal 27
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (2) Atas pemindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan dalam jangka
waktu yang ditetapkan harus melaporkannya kepada Kepala Kantor
setempat serta wajib menaati petunjuk Kepala Kantor yang bersangkutan.
8 Pasal 27
(1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi
dengan dokumen cukai.
Penjelasan:
Pasal 27
Ayat (1)
Untuk mencegah pelarian cukai dan penyalahgunaan pemakaian
barang kena cukai, pengangkutan barang kena cukai, baik dalam keadaan
telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran maupun dalam
keadaan curah atau dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran,
yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai.
9 Pasal 27
(2) Pengangkutan barang kena cukai tertentu, walaupun sudah dilunasi cukainya, harus
dilindungi dengan dokumen cukai.
Penjelasan:
Pasal 27
Ayat (2)
Dengan mempertimbangkan sifat kerawanan dari barang kena cukai
tertentu seperti etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol,
walaupun sudah dibayar cukainya, pengangkutannya harus dilindungi
dengan dokumen cukai.
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27. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan di antara
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga
Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
(2a) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang
melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai
lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai
atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang
menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi
cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai
cukai dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi.
Penjelasan:
Angka 27
Pasal 29
Ayat (2a) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ini,
misalnya pengusaha pabrik melekatkan pita cukai hasil
tembakau sigaret kretek tangan pada hasil tembakau
sigaret kretek mesin, tetapi pita cukai tersebut benar-benar
milik atau haknya.
28. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 31
(3) Pengusaha tempat penyimpanan yang melanggar ketentuan mengenai
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b10 dikenai
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Penjelasan:
Angka 28
Pasal 31 Cukup jelas.
29. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(2) Pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur, atau
pengusaha tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan
cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai
lainnya, yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)11 dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
10 Pasal 31
(1) b. menyimpan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin
bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 31
Ayat (1) b Cukup jelas.
11 Pasal 32
(1) Di dalam pabrik, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur,
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sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali
nilai cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang
didapati telah dipakai.
Penjelasan:
Angka 29
Pasal 32 Cukup jelas.
33. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(4) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)12, ayat
(2)13, dan ayat (3)14 dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
dan tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita
cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilarang: a. menyimpan atau
menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai;
dan/atau b. menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah
dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh.
Penjelasan:
Pasal 32
Ayat (1) Cukup jelas.
12 Pasal 35
(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap: a. pabrik,
tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang
kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang
belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai; b. bangunan atau
tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan
atau tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tempat usaha penyalur, tempat
penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya
terdapat barang kena cukai; dan d. barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang
terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c.
Penjelasan:
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Pemeriksaan dilakukan mengingat pada waktu dilakukan
pemeriksaan kemungkinan barang kena cukai oleh yang bersangkutan
telah dipindahkan ke bangunan atau ke tempat lain yang mempunyai
hubungan langsung atau tidak langsung dengan pabrik, tempat
penyimpanan, atau tempat lain yang sedang dilakukan pemeriksaan.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
13 Pasal 35
(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea
dan cukai berwenang mengambil contoh barang kena cukai.
Penjelasan:
Pasal 35
Ayat (2) Cukup jelas.
14 Pasal 35
(3) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan
ketentuan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penjelasan:
Angka 30
Pasal 33
Ayat 4Cukup jelas.
34. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 36
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
(2) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang
kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna
barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915, yang terhadapnya dilakukan
Penjelasan:
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sediaan barang” adalah sediaan barang
kena cukai, pita cukai, dan tanda pelunasan cukai lainnya.
15 Pasal 9
(1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai: a. yang digunakan
sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang
bukan merupakan barang kena cukai;
b. untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan; c. untuk keperluan perwakilan negara asing
beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; d.
untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi
internasional di Indonesia; e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang
ditentukan; f. yang dipergunakan untuk tujuan sosial; g. yang dimasukkan ke dalam
tempat penimbunan berikat.
(1a) Perubahan tujuan barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu: a. etil
alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; b. minuman yang
mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan
awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
(3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau
setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Penjelasan:
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembebasan" adalah fasilitas yang
diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan
atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.
Huruf a.
Fasilitas pembebasan cukai berdasarkan ketentuan dalam huruf
ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan
industri yang menggunakan barang kena cukai sebagai bahan baku atau
bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

739

pemeriksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau
tidak menyerahkan buku, catatan, dan/ atau dokumen pada waktu
dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 16
merupakan barang kena cukai, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk
pemasaran dalam negeri, seperti etil alkohol yang digunakan sebagai
bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan etil asetat, asam
asetat, obat-obatan dan sebagainya.
Huruf b.
Barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan
berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan
kebutuhan yang wajar.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan
berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan
kebutuhan yang wajar.
Huruf e
1. Yang dimaksud dengan "penumpang" adalah setiap orang yang
melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana
pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas
batas.
2. Yang dimaksud dengan "awak sarana pengangkut" adalah setiap
orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana
pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.
3. Yang dimaksud dengan "pelintas batas" adalah penduduk yang
berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara
serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah
perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.
Huruf f.
Yang dimaksud dengan "tujuan sosial", antara lain untuk
bantuan bencana alam.
Huruf g. Yang dimaksud dengan “tempat penimbunan berikat” adalah
tempat penimbunan berikat sebagaimana diatur dalam undang-undang
di bidang kepabeanan.
Ayat (1a) Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "etil alkohol yang dirusak sehingga
tidak baik untuk diminum" adalah etil alkohol yang dirusak
dengan bahan perusak tertentu, yang dalam istilah perdagangan
lazim disebut spiritus bakar (brand spiritus).
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "melanggar ketentuan tentang pembebasan
cukai" adalah menyalahgunakan fasilitas pembebasan cukai. Misalnya,
etil alkohol diberikan pembebasan cukai karena akan digunakan sebagai
bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir
tertentu yang telah ditetapkan, ternyata digunakan untuk membuat
barang hasil akhir lain selain yang ditetapkan.
Ayat (4) Cukup jelas.
16 Pasal 36
(1) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai,
penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang
mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang
terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan
menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan
berdasarkan undang-undang ini.
Penjelasan:
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dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Angka 34
Pasal 36
Ayat 2 Cukup jelas.
35. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 37
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37
(4) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)17 dan
pengangkut yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)18 dikenai sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Penjelasan:
Angka 35
Pasal 37
Ayat 4 Cukup jelas.
36. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat
(1c), serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
Pasal 36
Ayat (1) Cukup jelas.
17 Pasal 37
(1)Pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana
pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan
barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut.
Penjelasan:
Pasal 37
Ayat (1)
Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan
cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk menjamin hak-hak
negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta
barang kena cukai hanya dilakukan secara selektif didasarkan informasi
adanya barang kena cukai yang belum memenuhi persyaratan administrasi
yang diwajibkan berdasarkan undang-undang ini.
18 Pasal 37
(2) Pengangkut wajib menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai
yang diwajibkan menurut undang-undang ini.
Penjelasan:
Pasal 37
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen cukai dan dokumen pelengkap
cukai" adalah semua dokumen yang disyaratkan berdasarkan undangundang ini untuk melindungi pengangkutan barang kena cukai.
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(2) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat
menjalankan kewenangan audit cukai dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah).
Penjelasan:
Angka 36
Pasal 39
Ayat 2Cukup jelas.
47. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50
Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1419 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau
19 Pasal 14
(1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: a. pengusaha pabrik; b.
pengusaha tempat penyimpanan; c. importir barang kena cukai; d. penyalur; atau e.
pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
(1a) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau pengusaha tempat penjualan eceran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk etil alkohol dan
minuman yang mengandung etil alkohol.
(1b) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau
pengusaha tempat penjualan eceran selain etil alkohol dan minuman yang
mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan
peraturan menteri.
(1c) Importir barang kena cukai yang telah memiliki izin berupa Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
melaksanakan impor barang kena cukai.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. orang yang
berkedudukan di Indonesia; atau b. orang yang secara sah mewakili badan hukum
atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.
(3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah orang
pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama
dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang
dikuasakan dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbaharui.
(3a) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibekukan, dalam hal: a. adanya
bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan pelanggaran pidana di
bidang cukai; b. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi
dipenuhi; atau c.pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan
dengan utangnya.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal: a. atas
permohonan pemegang izin yang bersangkutan; b. tidak dilakukan kegiatan selama 1
(satu) tahun; c. persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; d. pemegang izin tidak lagi
secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar
Indonesia; e. pemegang izin dinyatakan pailit; f. tidak dipenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3); g. pemegang izin dipidana berdasarkan
keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar
ketentuan undang-undang ini; h. pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30; atau
i. Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dipindah-tangankan,
dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang/pihak lain tanpa persetujuan
Menteri.
(5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, terhadap barang kena
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cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di dalam pabrik atau tempat
penyimpanan harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik atau tempat
penyimpanan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan
pencabutan izin.
(5a)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, barang
kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf
c dimusnahkan.
(5b)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, barang
kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri.
(6) Ketentuan mengenai pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku
bagi importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran.
(7) Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa
memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan atau berdasarkan peraturan
pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1a) Cukup jelas.
Ayat (1b) Cukup jelas.
Ayat (1c) Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengertian izin wajib diperbaharui berarti setelah jangka waktu dua
belas bulan berakhir, harus telah memiliki izin baru.
Ayat (3a) Yang dimaksud dengan “dibekukan” adalah tidak diperbolehkannya
melakukan kegiatan usaha di bidang cukai sampai dengan diterbitkannya
keputusan pemberlakuan kembali atau pencabutan izin, tanpa mengurangi
kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perlu dipenuhi persyaratan yang ditetapkan; apabila persyaratan yang
ditetapkan tidak lagi dipenuhi, izin dapat dicabut.
Huruf d
Izin untuk badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan
di luar Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2)
hanya diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berada
di Indonesia yang mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, apabila
badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lagi
mewakili secara sah badan hukum atau orang pribadi yang
berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pencabutan izin yang diatur dalam huruf ini merupakan sanksi
tambahan yang bersifat administratif.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf I
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (5a) Cukup jelas.
Ayat (5b) Cukup jelas.
Ayat (6)
Barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dan berada di
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mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran
cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali
nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Angka 47
Pasal 50 Cukup jelas.
49. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52
Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang
mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan
tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1)20 dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan
paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Angka 49
Pasal 52 Cukup jelas.
50. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53

tempat usaha importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat
penjualan eceran, yang izinnya telah dicabut, harus dipindahkan ke tempat
usaha importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran lainnya atau dimusnahkan.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "menjalankan kegiatan" adalah segala
perbuatan yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi,
penyimpanan, impor, penyaluran, atau penjualan barang kena cukai.
Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap
pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara.
Ayat (8)
Cukup jelas.
20 Pasal 25
(1) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat
penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan
dokumen cukai.
Penjelasan:
Pasal 25
Ayat (1)
Barang kena cukai yang ditimbun dalam pabrik atau tempat
penyimpanan masih terutang cukai. Oleh karena itu, terhadap pemasukan
barang kena cukai ke tempat tersebut wajib diberitahukan kepada Kepala
Kantor dan dilindungi dokumen cukai.
Demikian pula pada pengeluaran barang kena cukai dari tempat tersebut
baik yang belum dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan
cukai maupun yang sudah dilunasi cukainya wajib diberitahukan kepada
Kepala Kantor dan dilindungi dokumen cukai sebagai alat pengawasan atau
sebagai bahan pencatatan dalam buku rekening barang kena cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
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Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan
buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1)21 atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang
menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan
dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1b)22 yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).
Penjelasan:
Angka 50
Pasal 53 Cukup jelas.
51. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54
Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau
menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk
penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda
pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1)23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
21 Pasal 36 Lihat catatan kaki 16
22 Pasal 39
(1b) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai,
penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan
cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan audit cukai,
wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, menyediakan tenaga, peralatan,
dan menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti
dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha,
termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai.
Penjelasan:
Pasal 39
Ayat (1b) Cukup jelas.
23 Pasal 29
(1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau
pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan,
dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan
dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
Penjelasan:
Pasal 29
Ayat (1)
Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan
pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas
untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan
penerimaan negara.
Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang
diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai
lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
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paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua)
kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Angka 51
Pasal 54 Cukup jelas.
52. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55
Setiap orang yang:
a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita
cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan,
menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai
atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan
untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai
lainnya yang sudah dipakai,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali
nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Angka 52
Pasal 55 Cukup jelas.
53. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56
Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar,
memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya
atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan
undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai
cukai yang seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Angka 53
Pasal 56 Cukup jelas.
54. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57
Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci,
segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang
ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
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Angka 54
Pasal 57 Cukup jelas.
55. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58
Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai
atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau
membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan
cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10
(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Penjelasan:
Angka 55
Pasal 58 Cukup jelas.
56. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
58A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58A
(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang
berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibat-kan
tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Penjelasan:
Angka 56
Pasal 58A
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mengakses” adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem cukai.
Ayat (2) Cukup jelas.

