
 

 

 
Tabel 3: 

Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan, Bentuk Pengenaan Kenaikan, dan Besarnya Kenaikan 
 

1 Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT setelah jangka 
waktu pembetulan SPT berakhir dan belum pernah diterbitkan surat 
ketetapan pajak, yang mengakibatkan pajak kurang dibayar. 

Pasal 8 ayat (5) UU KUP 50% dari pajak yang kurang dibayar. 

2 SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktu penyampaiannya dan setelah 
ditegur secara tertulis 5PT tetap tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. 

Pasal 13 ayat (l) huruf b 
UU KUP 

a.  50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar 
dalam satu tahun pajak 

b.  100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, 
tidak atau kurang dipungut tidak atau kurang 
disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak 
atau kurang disetor. 

3 Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan 
PPn BM, ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih lebih pajak atau 
tidak seharusnya dikenai tarif 0%. 

Pasal 13 ayat (l) huruf  c 
UU KUP 

100% dari PPN atas barang dan jasa dan Ph BM 
yang tidak atau kurang dibayar. 

4 Apabila Wajib Pajak tidak melakukan 
pembukuan atau ketika diperiksa Wajib Pajak tidak: 
a.  Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang dipeproleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

b.  Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan atau 

c.  Memberikan keterangan lain yang diperlukan,sehingga tidak dapat 
diketahui besarnya pajak yang terutang. 

Pasal 13 ayat (3) UU KUP 
 
 
 
 
 

a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar 
dalam satu tahun pajak; 

b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang 
dipotong, tidak atau kurang dipungut; tidak atau 
kurang disetor, dan dipotong atau dipungut 
tetapi tidak atau kurang disetor. 

5 Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau 
menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan yang dilakukan 
ini adalah kealpaan yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 134 UU KUP Sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak 
yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui 
penerbitan 5KPKB. 

6 Diterbitkan SKPKBT, karena ditemukan data baru dan atau data yang 
semula belum terungkap. 

Pasal 15 ayat (2) UU KUP 100% dari jumlah kekurangan pajak. 

7 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan 
criteria tertentu yang telah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak, diterbitkan SKPKB. 

Pasal 17C ayat (5) UU 
KUP 

100% dari jumlah kekurangan pajak. 

 


