UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
[LN 1983/49, TLN 3262]
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38
Barang siapa karena kealpaannya :
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggitingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.
Penjelasan:
Pasal 38
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan
administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi,
sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang
perpajakan, dikenakan sanksi pidana.
Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya
kesadaran bagi Wajib Pajak untuk mematuhi atau melakukan
kewajiban perpajakannya seperti yang ditentukan dalam
undang-undang perpajakan.
Kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak
sengaja, lalai, tidak hati hati dan tidak memperdulikan
kewajibannya, sehingga perbuatannya tersebut mengakibatkan
kerugian bagi negara.
Pasal 39
(1) Barang siapa dengan sengaja :
a. tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan
tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21; atau
1

Pasal 2
Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Penjelasan:
Pasal 2
Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assessment harus mendaftarkan
dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak
dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
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b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau
c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau
e. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan,
pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya tiga tahun dan /atau denda setinggi-tingginya
sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau
yang tidak dibayar.
(2) Ancaman dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua
apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan
sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian
atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
Penjelasan:
Pasal 39
Ayat (1) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini yang dilakukan dengan sengaja bukan lagi merupakan
pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana
kejahatan, karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat
daripada perbuatan karena kealpaan yang sifatnya adalah
pelanggaran.
Ayat (2) Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana
di bidang perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi
tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun
sejak selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara
yang dijatuhkan, dikenakan pidana lebih berat, ialah dua kali
lipat dari ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1).
Pasal 40
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau
waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa
Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang
bersangkutan.
Penjelasan:
Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib
Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk
mengetahui identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan
administrasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak dalam hal yang berhubungan
dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib
Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri
untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan
sanksi pidana.
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Pasal 40
Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa sepuluh tahun,
dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian
hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim jangka
waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan
dengan daluwarsa penyimpanan dokumen dokumen
perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak
yang terhutang, selama sepuluh tahun.
Pasal 41
(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, di- pidana
2

Pasal 34
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap ahli yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3) Menteri Keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ahli- ahli sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari Wajib
Pajak kepada Pejabat Pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan Keuangan Negara.
Surat Perintah tersebut di atas menyebutkan nama Wajib Pajak yang dikehendaki
keterangannya dan nama pemeriksa.
(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana, atas permintaan
Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis
untuk meminta kepada pejabat pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ahli
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak
yang ada padanya.
(5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama
tersangka, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut
Penjelasan:
Pasal 34
Ayat (1) Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan
tugas dibidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib
Pajak yang menyangkut masalah perpajakan. Masalah kerahasiaan tersebut
perlu mendapatkan perlindungan, untuk mencegah disalahgunakannya
bahan keterangan Wajib Pajak, dalam usaha persaingan dagang atau
mengungkapkan keadaan asal usul kekayaan atau penghasilan yang
diperoleh, yang pada hakekatnya merupakan rahasia pribadi, sesuai dengan
asas hukum pajak.
Ayat (2) Para ahli seperti ahli/juru bahasa, akuntan, pengacara dan
sebagainya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu
pelaksanaan undang-undang perpajakan, pada hakekatnya adalah sama
dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda
setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp
2.000.000,- (dua juta rupiah)
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar.
Penjelasan:
Pasal 41
Ayat (1) Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai
perpajakan tidak akan diberitahukan pada pihak lain, dan
supaya Wajib Pajak dalam memberikan data data dan
keterangan tidak ragu ragu, dalam rangka pelaksanaan
undang-undang perpajakan, maka perlu adanya sanksi pidana
bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran pengungkapan kerahasiaan tersebut.
Pelanggaran kerahasiaan yang dilakukan menurut ayat ini,
adalah dilakukan karena kealpaannya dalam arti lalai, tidak
hati-hati atau tidak memperdulikan sehingga kewajiban untuk
merahasiakan keadaan, keterangan atau bukti bukti yang ada
pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh undang-undang
perpajakan, dilanggar. Atas pelanggaran karena kealpaannya
tersebut dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan
kealpaannya tersebut.
Ayat (2) Ketentuan yang diatur dalam ayat ini adalah berunsur
kesengajaan sehingga mengakibatkan pembocoran kerahasiaAyat (3) Untuk kepentingan pengamanan keuangan negara yang dilakukan
oleh, pejabat pemeriksa yang ditugaskan untuk itu, baik oleh pejabat
pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada Badanbadan tersebut, untuk melihat bukti-bukti perpajakan yang terikat dengan
kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan ayat(2), dalam
rangka melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara
yang ada hubungannya dengan masalah perpajakan.
Ayat (4) Untuk melaksanakan pemeriksaan disidang pengadilan dalam
perkara pidana yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi
kepentingan peradilan, Menteri Keuangan dapat memberikan izin
pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak termasuk
pejabat yang ditugaskan dalam badan peradilan perpajakan atau Majelis
Pertimbangan Pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan
ayat(2), atas permintaan tertulis Hakim ketua sidang.
Ayat (5) Maksud dari ayat ini adalah merupakan pembatasan dan penegasan,
bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut adalah hanya mengenai
perkara pidana tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang
perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
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an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Karena itu
hukumannya lebih berat dibanding dengan sanksi pidana yang
ditentukan dalam ayat(1).
Unsur kesengajaan tersebut menjurus pada kejahatan, karena
itu hukumannya sesuai dengan perbuatan kejahatan tersebut.
Ayat (3) Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan ayat(2)sesuai
dengan sifatnya, adalah menyangkut kepentingan pribadi
seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu
dijadikan tindak pidana pengaduan.
Pasal 42
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 ayat
(1) adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat
(2) adalah kejahatan.
Penjelasan:
Pasal 42
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 43
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku
juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.
Penjelasan:
Pasal 43
Ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak saja ditujukan
kepada diri Wajib Pajak, tetapi juga kepada pihak lain yang
ditunjuk sebagai wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang
diberi pelimpahan tanggung jawab atau tanggung jawab
secara renteng atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak yang dipercayakan dan dikuasakan padanya.

