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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat 

Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan 

Keberatan tersebut. ***) 

(4) Dihapus. ***) 

(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, 

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis hal yang menjadi 

dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung 

sejak permintaan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. ******) 

(5) Dihapus.***) 

(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas 

jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai 

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.***) 

(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).***) 

(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak 

termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan 

ayat (1a) sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. ******) 

(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai 

sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak 

berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar 

sebelum mengajukan keberatan. ******) 

(5e) Dalam hal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan 

peninjauan kembali, pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau 

dihentikan. ******) 

(5f) Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih 

harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% 

(enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali 

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan. ******) 

(5g) Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5f) 

diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan 

Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak. ******) 

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat 

(2) diatur dengan undang-undang. ***) 

 

 

  


