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Wajib Pajak Menghitung, 

Membayar dan Melaporkan 

Pajak secara mandiri

setelah Memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak

L A T A R
B E L A K A N G

SELF ASSESSMENT 
SYSTEM



Melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT)

Tepat Waktu

Lapor

03

Membayar pajak 

sesuai dengan hitungan

yang dapat mudah 

dilakukan melalui layanan

digital

Bayar

Menghitung pajak sesuai 

tarif yang telah ditentukan

dalam Undang-Undang

Perpajakan

Hitung
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REVIEW KEWAJIBAN SEBAGAI WAJIB PAJAK



SANKSI ADMINISTRASI

% >

Bunga Kenaikan

Dikenakan atas
Pelanggaran yang

menyebabkan utang pajak
menjadi lebih

besar

Ditetapkan dengan
angka persen tertentu

yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus
dibayar menjadi 
berlipat ganda

Rp

Denda

Ditetapkan sebesar
Jumlah tertentu atau 
suatu angka perkalian

dari jumlah 
tertentu



Keterlambatan
Pelaporan SPT Tahunan
PPh Orang Pribadi

Denda Rp, 100.000

Keterlambatan
Pelaporan SPT Tahunan
PPh Badan

Denda Rp, 1.000.000

Keterlambatan
Pelaporan SPT Masa
PPh & PPN

PPN : Denda Rp, 500.000

PPh : Denda Rp, 100.000

Pembetulan SPT
atas kemauan sendiri
dan belum disidik

Denda 150 % dari
jumlah pajak yang
kurang dibayar



Tidak membuat faktur pajak
atau membuat faktur pajak
tidak tepat  waktu

Denda 2% dari DPP

untuk

Tidak mengisi faktur
pajak secara lengkap

Denda 2% dari DPP

Melaporkan faktur pajak
tidak sesuai masa penerbitan
faktur pajak

Denda 2% dari DPP

UU KUP Pasal 14 ayat (4)



Pembetulan SPT Masa
dan SPT Tahunan 

Bunga 2% per bulan
dari jumlah pajak yang
kurang dibayar 

Bunga
Keterlambatan Pembayaran 
Pajak Masa dan Tahunan

Bunga 2% dari Jumlah 
Pajak Terutang

Kekurangan pembayaran
pajak dalam SKPKB

Bunga 2% per bulan
Dari jumlah pajak yang
kurang dibayar, max 24 
bulan

SKPKB diterbitkan 
setelah 5 tahun karena 
adanya Tindak pidana 
perpajakan maupun 
tindak pidana lainnya

Bunga 48% dari jumlah
Pajak yang tidak atau 
kurang dibayar

PPh tahun berjalan
tidak/kurang dibayar

Bunga 2% per bulan
Dari jumlah pajak yang
tidak/kurang dibayar max 
24 bulan

PKP yang gagal berproduksi 
dan telah diberikan
pengembalian pajak masukan

Bunga 2% per bulan
Dari jumlah pajak yang
ditagih kembali



Pembetulan SPT Masa
dan SPT Tahunan 

Bunga 2% per bulan
dari jumlah pajak yang
kurang dibayar 

Bunga
Keterlambatan Pembayaran 
Pajak Masa dan Tahunan

Bunga 2% dari Jumlah 
Pajak Terutang

Kekurangan pembayaran
pajak dalam SKPKB

Bunga 2% per bulan
Dari jumlah pajak yang
kurang dibayar, max 24 
bulan

SKPKB diterbitkan 
setelah 5 tahun karena 
adanya Tindak pidana 
perpajakan maupun 
tindak pidana lainnya

Bunga 48% dari jumlah
Pajak yang tidak atau 
kurang dibayar

PPh tahun berjalan
tidak/kurang dibayar

Bunga 2% per bulan
Dari jumlah pajak yang
tidak/kurang dibayar max 
24 bulan

PKP yang gagal berproduksi 
dan telah diberikan
pengembalian pajak masukan

Bunga 2% per bulan
Dari jumlah pajak yang
ditagih kembali



SKPKBT diterbitkan setelah 
5 tahun karena adanya 
Tindak pidana perpajakan 
maupun tindak pidana lainnya

Bunga 48% dari jumlah 
Pajak yang tidak atau 
kurang dibayar

SKPKB/T, SK Pembetulan, 
SK Keberatan, Putusan
Banding yang menyebabkan 
kurang bayar terlambat 
dibayar

Kekurangan Pajak akibat 
penundaan SPT

Bunga 2% atas kekurangan 
Pembayaran pajak

Mengangsur atau Menunda 

Bunga 2% per bulan, 
bagian 
Dari bulan dihitung penuh 
1 bulan 

Bunga 2% perbulan atas jumlah
Pajak yang tidak atau kurang 
dibayar

Bunga 2% per bulan
Dari jumlah pajak yang
ditagih kembali



Kenaikan
Pengungkapan 
ketidakbenaran 
SPT sebelum 
Terbitnya SKP

Kenaikan 50% dari pajak
yang kurang dibayar

Kekurangan pajak pada SKPKBT

Kenaikan 100% dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut

Tidak/ Kurang dipungut/
Dipotong/disetorkan

Kenaikan 100% dari PPh 
Yang tidak atau kurang 
dipotong/dipungut

PPh yang tidak atau 
kurang dibayar

Kenaikan 50% dari 
PPh 
Yang tidak atau 
kurang dibayar

PPN/ PPnBM tidak 
atau kurang 
dibayar

Kenaikan 100% dari 
PPN  / PPnBM yang 
Yang tidak atau 
kurang dibayar



SANKSI PIDANA

Pidana Kurungan Penjara

Rp

Denda Pidana



Dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancam juga kepada 
Pejabat Pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma.  

Denda Pidana dikenakan kepada tindak pidana yang 
bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan



Kurungan
Setiap Orang 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 dan perbuatan tersebut

merupakan perbuatan setelah yang pertama kali, 
didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 

kali  jumlah pajak terutang yang tidak/kurang
dibayar, atau dipidana Kurungan paling singkat 3 

bulan atau paling lama 1 tahun.

Pidana



Penjara
Untuk Setiap Orang yang dengan sengaja

Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau 
menggunakan tanpa  hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau 

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pidana

Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau 
keterangan yang isinya tidak Benar atau tidak lengkap

Menolak untuk dilakukan Pemeriksaan

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain 
yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, 
tidak memperlihatkan atau tidak Meminjamkan buku, 

catatan, atau dokumen lainnya

Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah
pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang 

tidak/kurang dibayar.



Melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT)

Tepat Waktu

Lapor

03

Setor dan Bayar Pajak 

Tepat Waktu

Bayar

Mengisi Faktur Pajak

dan SPT dengan Lengkap

dan Benar

Isi
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BAGAIMANA CARA AGAR TIDAK DIKENAI SANKSI PAJAK?




