UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
[LN 1997/41, TLN 3685]
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak yang terutang.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
yang terutang.
Penjelasan:
Pasal 37
Ayat (1) Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya
kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak
hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga
perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Ayat (2) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi
yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya
penerimaan pajak bagi Daerah.
Pasal 38
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 38
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian
hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.
Pasal 39
Wajib Retribusi Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang
terutang.
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Penjelasan:
Pasal 39
Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib
Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya
retribusi yang tertuang yang mengakibatkan kerugian
keuangan daerah.
Pasal 40
(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan
ayat (2)1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.
(4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat ditinjau kembali dengan Peraturan pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 40
Ayat (1) Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan
mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada
pihak lain, juga agar supaya Wajib Pajak dalam memberikan
data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan
daerah tidak ragu-ragu.
1

Pasal 36
(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 peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan.
Penjelasan:
Pasal 36
Ayat (1) Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan
tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan
Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah. Masalah
kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan untuk mencegah
disalahgunakan bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan
dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan dari Wajib Pajak
yang dapat dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum
pajak.
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Ayat (2) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi
yang lebih berat.
Ayat (3) Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang
atau badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena
itu dijadikan tindakan pidana pengaduan.
Ayat (4) Cukup jelas.

