
 

 

Tabel 1: 
Sanksi Administrasi Berupa Denda, Bentuk pengenaan Denda, dan Besarnya Denda 

 
1 SPT tidak disampaikan sesuai atas waktu penyampaian 

atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT. 
Pasal 7 ayat (1) UU KUP a.  Rp    500.000,-   untukSPTMasa PPN 

b.  Rp    100.000,-   untuk SPT Masa lainnya; 
c.  Rp   l.000.000,-  untuk SPT Tahunan PPh Wajib pajak 

     Badan; 
d.  Rp     100.000,- untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 
2 Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum 

dilakukan tindakan penyidikan, Wajib Pajak dengan 
kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tentang 
data yang dilaporkan dalam SPT dengan disertai pelunasan 
kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang. 

Pasal 8 ayat (3) UU KUP 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

3 Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 
PKP, tetapi tidak membuat Faktur pajak atau membuat 
Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu. 

Pasal 14ayat (4) UU KUP 2% dari dasar pengenaan pajak. 

4 PKP tidak mengisi Faktur pajak secara lengkap sesuai 
dengan ketentuan Pasal l3 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 
2008 tentang perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), selain: 
1)  ldentitas pembeli, dalam hal penyerahan dilakukan oleh 

PKP pada umumnya; atau 
2)  ldentitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam 

hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. 

Pasal 14 ayat (4) UU KUP 2% dari dasar pengenaan pajak 

5 PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa 
penerbitan Faktur Pajak. 

Pasal  4 ayat (4) UU KUP 2% dari dasar pengenaan pajak 

6 Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Pasal 25 ayat (9) UU KUP 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan 
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. Sanksi administrasi berupa denda 
50% tersebut tidak dikenakan dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan banding. 

7 Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Pasal 21 ayat (5d) UU KUP 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding 
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 



 

 

8 Setiap orang yang karena kealpaan: 
a.  Tidak menyampaikan SPT; atau 
b.  Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap, atau Melampirkan keterangan yang isinya tidak 
benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan 
perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP. 

Pasal 33 UU KUP Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayal 
atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau 
paling Iama 1 (satu) tahun. 

9 Setiap orang yang dengan sengaja: 
a.  Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok 

Wajib pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya 
untuk dikukuhkan sebagai PKP; 

b.  Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP 
atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
(NPPKP); 

c.  Tidak menyampaikan SPT;  
d.  Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap; 
e.  Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; 
f.  Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen 

lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau 
tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

g.  Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di 
lndonesia, tidak memperlihatkan atau meminjam buku, 
catatan atau dokumen lain; 

h.  Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan 
dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari 
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau 
diselenggarakan secara program aplikasi online di 
lndonesia; atau 

i.  Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau 
dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara 

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) 
UU KUP 

Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, 
dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. Pidana 
diatas ditambahkan 1 (satu) kali menjad i2 (dua) kali sanksi 
pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di 
bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung 
sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 

10 Setiap orang yang: 
a.  Melakukan percobaan menyalah gunakan atau 

menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP; 
atau 

b.  Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya 

Pasal 39 ayat (3) UU KUP Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang 
dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang 
dilakukan, paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang 
dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang 
dilakukan, dan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) 



 

 

tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka 
mengajukan permohonan restitusi atau melakukan 
kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. 

bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. 

11 Setiap orang yang dengan sengaja: 
a.  Menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau 
bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi 
yang sebenarnya; atau 

b.  Menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan 
sebagai PKP. 

Pasal 39A UU KUP Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam 
Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan 
pajak, dan atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 
(enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti 
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti 
setoran pajak, serta dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam)tahun. 

12 Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor 
administrasi dan atau pihak ketiga lainnya-yang mempunyai 
hubungan dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa, 
ditagih pajaknya dan disidik karena adanya tindak pidana 
perpajakan-dengan sengaja tidak memberi keterangan atau 
bukti, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak 
benar. 

Pasal 41A UU KUP Didenda paling banyak Rp25.000.000,- dan dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 

13 Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau 
mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Pasal 4l B UU KUP Paling banyak Rp75.000.000,- dan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun. 

14 Setiap orang dalam instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, 
dan pihak lain, yang dengan sengaja tidak memberikan data 
dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada 
Direktorat Jenderal (Ditjenl Pajak. 

Pasal 41C ayat (1) UU KUP Didenda paling banyak Rp 1 .000.000.000,- atau dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 

15 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak 
terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain di instansi 
pemerintah, lembaga, asosiasi, dan lainnya. 

Pasal 41C ayat (2) UU KUP Didenda paling banyak Rp800.000.000,- atau pidana 
kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan. 

16 Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data 
dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal (Dirjen) 
Pajak. 

Pasal 41C ayat (3) UU KUP Didenda paling banyak Rp800.000.000,- atau dipidana 
kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan. 

17 Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data 
dan informasi perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian 
pada negara. 

Pasal4lC ayat (4) UU KUP Didenda paling banyak Rp500.000.000,- atau dipidana 
kurungan paling lama 1 (satu)tahun. 

18 Wajib Pajak yang sedang dilakukan tindakan penyidikan 
pajak namun kemudian memilih untuk melunasi utang pajak 
yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya 
dikembalikan. 

Pasal 448 UU KUP Didenda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. 



 

 

19 Penanggung pajak yang: 
a.  Memindahkan hak,memindahtangankan, menyewakan, 

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau 
merusak barang yang telah disita; 

b.  Membebani barang tidak bergerak yang telah disita 
dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; 

c.  Membebani barang bergerak yang telah disita dengan 
fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; 
dan atau 

d.  Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau 
salinan Berita Acara paksanaan Sita yang telah ditempel 
pada barang sitaan. 

Pasal 41A ayat (1) UU Nomor 
19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 19 
Tahun 1997 tentang 
Penagihan  Pajak dengan 
Surat Paksa (UU PPSP) 

Paling banyak Rp12.000.000,- dan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun. 

20 Apabila bank termasuk lembaga keuangan lainnya, bursa 
efek, pejabat, notaris dan debitur, tidak melaksanakan 
kewajibannya. 

Pasal 41 A ayat (1 ) UU PPSP Didenda paling banyak Rp10.000.000,- dan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) 
minggu 

21 Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah 
atau permintaan yang dilakukan menurut UU atau dengan 
sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan tindakan dalam pelaksanakan ketentuan 
undang-undang yang dilakukan oleh jurusita pajak. 

Pasal 41 A ayat (2) UU PPSP Didenda paling banyak Rp10.000.000,- dan pidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu. 

22 Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah 
atau permintaan yang dilakukan menurut UU, atau dengan 
sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan tindakan jurusita pajak. 

Pasal 41 A ayat (3) UU PPSP Paling banyak Rp10.000.000,- dan pidana penjara paling 
lama 4 bulan 2 minggu. 

23 Dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dilunasi 
sebagaimana mestinya. 
Dokumen-dokumen yang dikenai Bea meterai: 
a.  Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat 

dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian 
mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang 
bersifat Perdata; 

b.  Akta-akta notaries termasuk salinannya; 
c.  Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

termasuk  angka prangkapnya; 
d.  Surat yang memuat jumlah uang lebih dari 

Rp1.000.000,-: 
1) Yang menyebutkan penerimaan uang; 
2) Yang menyatakan pembukuan uang atau 

penyimpanan uang dalam rekening di bank; 

Pasal 8 UU Nomor  13 Tahun 
1985 tentang Bea Meterai 

200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. 
Pemegang dokumen harus melunasi Bea Meterai yang 
terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian 
kemudian. 



 

 

3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; 
4) Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang 

seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau 
diperhitungkan; 

e.  Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek 
yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,-; 

f.   Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,-. 

24 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak 
disampaikan tepat waktu dan setelah ditegur secara tertulis 
tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran. 

Pasal '10 ayat (3) UU Nomor 
12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan atas UU Nomor 
12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan 
(UU PBB) 

25% dihitung dari pokok pajak. 

25 Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, 
ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah 
pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang  disampaikan 
oleh Wajib Pajak. 

Pasal 10 ayat (4) UU PBB 25% dari selisih pajak yang terutang. 

26 Barang siapa karena kealpaannya: 
a.  Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada 

Ditjen Pajak; 
b.  Menyampaikan SPOP. tetapi isinya tidak benar atau 

tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang 
tidak benar, sehingga menimbulkan keruqian neqara. 

Pasal24 UU PPB Setinggi-tingginya 2 (dua) kali pajak yang terutang atau 
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

27 Barang siapa dengan sengaja: 
a.  Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada 

Ditjen Pajak; 
b.  Menyampaikan SPOB tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar; 

c.  Memperlihatkan surat atau dokumen palsu; 
d.  Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat 

atau dokumen lainnya; 
e.  Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan 

keterangan yang diperlukan, Sehingga menimbulkan 
kerugian pada negara  

Pasal 25 UU PBB Setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang 
atau pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun. 

 
 
 


