
BUPATI PULAU TALIABU

PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU

NOMOR 6.b TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN PULAU TALIABU,

Menimbang ; a. bahwa Pajak Daerah mempakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah

daerah dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulau

Taliabu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

.3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. .Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1298,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
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8.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor

4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambcihan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 5 Tahun 2018

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah;



3. Bupati adalah Bupati Kabupaten. Pulau Taliabu;
4. Wakil Bupati adalah WaMl Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
6. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan

Pendapatah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pnbadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat;Wajib Pajak adalah
orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan
pemungut pajak, .yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politikatau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif

dan bentuk usaha tetap;

11. Surat Pengukuhan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak;

. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas

penyelenggaraan reklame;

13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak

ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,

menganjurkan atau meinujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang

ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu

tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;

14. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan Kayu, calli

brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau

digantungkan atau dipasang pada bengunan, halaman, di atas bangunan;

15. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame

yang menggunakan layar monitor besar bempa program reklame atau iklan

bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwama yang dapat berubah-ubah

terprogram dan difungsikan dengan tenga listrik;
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16. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar lukisan
atau tuUsan pada kotak/box rangka besi, aluminium atau sejenisnya dengan
tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis
vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberikan penerangan lampu pada
bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak men^nakan konstruksi
secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau
menyilangjalan;

17. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan
atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwama) yang
dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, aluminium dicat serta
pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan
pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilangjalan;

18. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan
dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek,
fiberglass, dan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan
perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, aluminium di
las/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali bersifat tidak permanen;

19. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan
dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik,
karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara
digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau
memakai tiang besi/bambu;

20. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa
gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau

dicetak/offset, dengan cara disebarkan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau
^ digantungkan pada suatu benda;
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas,

diselenggarakan dengan cara sebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan
tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda

lain;

22. Reklame Beijalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau

ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan;
23. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-

kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh

perantara alat;

24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan

menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenisnya;

25. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan

dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda

diletakkan di atas permukaan air;



25. Reklame Fito/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kUse berapa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis,
sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda
lain di dalam ruangan;

27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;

28. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan
pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame;

29. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan
sebagai dasar perhitungan penetapan besamya pajak reklame;

30. Panggung Reklame adalah sarana tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa
buah reklame;

31. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak yang
menjadi tanggungannya;

. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame;
33. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame;
34. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan wama yang terdapat

dalam bidang reklame;

35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangkawaktu lain
yang diaturdengan Peraturan Kepala Daerah paHng lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan

melaporkan pajak yang terutang;

36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

^ daerah;
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

objek pajak dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajakserta pengawasan penyetorannya;
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana rlfllam

administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakan;

39. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah

surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan

objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten;

40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

t
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harta dan. kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dUakukan dengan
fomiulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Bayar yang menentukan besamya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besamya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Bayar yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
Surat Ketetapan Bayar yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak teratang dan tidak adakredit pajak;

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang temtang atau
sehamsnya tidak temtang;

46. Surat Tagihari Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga
dan /atau denda;

47. Surat keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliman penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan pemndang-undangan perpajakan daerah yang terdapat
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Temtang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan

Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan

Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;

48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

Surat Pemberitahuan Pajak TerhuWg, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
i

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak

ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

49. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau

Penaiiggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding,



berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan perpajakan yang
berlaku;

50. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
bempa neraca dan laporan laba rugi untuk perrode Tahun Pajak tersebut;

52. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untiik mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan
perundang- undangan perpajakan daerah;

53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

^ berdasarkan suatu standar. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perp^akan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan pemndang-undangan perpajakan daerah;

54. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak
dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak;

55. Surat Paksa adalah surat perintah pembayaran utang pajak dan biaya penagihan

pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame;

(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;

(3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Reklame Papan / Billboard / Megatron;

b. Reklame Kain;

c. Reklame Melekat, Stiker;

d. Reklame Selebaran;

e. Reklame Beijalan, termasuk pada kendaraan;

f. Reklame Udara;

g. Reklame Apung;

h. Reklame Suara;

i. Reklame Film / Slide; dan

j. Reklame Peragaan.



(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
a. penyelen^aan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta

mingguan, warta bulanari, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. reklame yangdiselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
reklame;

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
reklame;

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi
atau badan,: Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut;

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut
menjadi Wajib Pajak Reklame;

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Pertama

Pendaftaran

Pasal 4

(1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak
Reklame dengan menggunakan SPTPD kepada Dinas Pendapatan Daerah paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan

lain;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak
atau Penanggiing Pajak di Dinas Pendapatan Daerah;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas,
lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan
melampirkah:

a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM,paspor);
b. Fotocopy akte pendirian untuk badan usaha;

c. Domisili usaha;

d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;

e. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan

dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;

f. Bukti Rekomendasi dari Desa/Kecamatan;



g. Bukti Pembayaran /Pelunasan PBB Terakir.
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Dinas

Pendapatan Daerah, paling lambat 7(tujuh) had sejak tanggal diterima;
(5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan;
a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut;
b. NomorNPWPD;

c. Pemberitahuan pemungutan.

(6) Untuk pemungutan Pajak Reklame, Kepala Dinas Pendapatan Daerah
menetapkan pengusaha Reklame sebagai Wajib Pungut Pajak Reklame, serta
menerbitkan NPWPD;

(7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksaiiakan kewajiban sebagaiman dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan;

(8) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, wajib
dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh
pengunjung/tamu Reklame atau di tempat pembayaran (kasir).

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 5

(1) Setiap Wajib Pajak Reklame, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap
dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta

menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Daerah;
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak

atau Penanggung Pajak ke Dinas Pendapatan Daerah;

^3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penjualan (bill) yang disediakan Reklame,
fasilitas, telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,

transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Reklame;
(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling

lama 15 (lima belas jhari setelah berakhimya masa pajak;

(5) Apabila batas waktu penyampaifin SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas

waktu penyampaian SPTPDjatuh pada satu hari keija berikutnya;

(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai

lampiran dokumen berupa:

a. Rekapitulasi omset penerimaan bulan yang bersangkutan;

b. Rekapitulasi penggunaan berikut tindasan bon penjualan (bill) atau struk cash

register;

c. Bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD).

(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan



atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yaug ditunjuk Atas permohonan
Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD
paling lama:7 (tujuh) hari keija;

(2) Permohonan perpanjangan peny^paian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhimya
batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat 4.

Pasal 7

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah
disampaikan, dengan menyampaikan surat pemyataan tertulis kepada Kepala
Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari sesudah berakhimya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang
belum dilakukan tindakan pemeriksaan;

^j2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah
pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhimya penyampaian SPTPD
sampai dengan tanggal pembayar^ akibat dari pembetulan SPTPD.

Pasal 8

(1) Setiap penyelenggaraan reklame Spanduk, stempel/cap oleh Dinas Umbul-

umbul, Banner dan sejenisnya, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelum pemasanganPendapatan

dilakukan;

(2) Keabsahan

sejenisnya

pemasangan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan

ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh Dinas Pendapatan
Daerah yang berlaku sebagai bukti lunas pajak.

BAB IV

DASAR PENGENAAN,TARIF

DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;

(2) Dalam hal reklame diselen^arakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang

digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah,

dan ukuran media Reklame;

(3) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan

menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);



(4) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sebagai berikut:

a. NS = Lama Penyelenggaraan XLuas XJumlah Muka XTarif

Nilai Strategis;

i). NJOP =Luas Reklame xJuml^Muka xTarif NJOP;
c. NSR - Nilai Strategis + NJOP;

d. Pajak = Nilai Sewa Reklame x Presentase Penetapan 25%;
(5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%;

BAB IV

SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 11

Pajak Reklame yang terutang teijadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi
atau badan yang mengusahakan ReMame;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan Reklame diberikan, pajak
terutang teijadi pada saat dilakukan pembayaran.

. BAB V

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 12

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya
sendiri dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
^^fienerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang

tidak atau kurang dibayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima

belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung

secara jabatan;

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.



BAB VI

MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Masa Pajak ad^ah jangka waktu 1(sktu) bulan kalender.

Pasal 15

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan;
(2) Pajak Reklame merupakan Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, dibayar dengan

menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan / atau SKPDKBT.

Bagian Kedua

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 17

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas serta
ditandatangani dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital
yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

^3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 15 (lima belas) hari setelah beraldiimya masa pajak;

(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD

disampaikan pada hari keija berikutnya;

(5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dapat diterbitkan Surat Teguran,

Pasal 18

Wajib pajak atas kemauansendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan
pemyataan tertulis, dengan ^arat Dinas Pendapatan Daerah belum mulai

melakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang

terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari keija setelah saat terutangnya pajak.



(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan
SSPD di kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau di tempat
lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dicatat pada
buku Penerimaan;

(4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang di tunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.

Pasal 20

(1) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulanj

(2) Angsuran pembayaran pajak yang temtang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;

(3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib- Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda

pembayaran pajak yang temtang sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB IX

TATA C/^ PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 21

(1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika :

a. Pajak tahun beijalan tidak atau kurang dibayar ;

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayarein sebagaiakibat

salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi bempa bunga dan/atau denda;

(2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang

sama dengan SKPDKB dan SKPDKBT,

Pasal 22

(1) Penagihan :pajak dilakukan terhadap pajak yang temtang dalam SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan

Putusan banding;

(2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat

jatuh tempo pembayaran;



(3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) haii setelah Surat Teguran atau Surat peringatan
atau Surat lamyang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat Iain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat;

(5) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-
kurangnya memuat;

a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. Besamya utang pajak;

c. Perintah untuk membayar;

d. Saat pelunasan utang pajak.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 23

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (5) huruf d, apabila;

a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya atau bemiat untuk itu;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan

kegiatan usaha yang dikeijakannya di Indonesia;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan

membubarkan kegiatan usahanya atau memindahtangankan usaha yang

dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah Daerah;

e. Teijadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak

ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus, sekurang kurangnya memuat:

a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. Besamya utang pajak;

c. Perintah untuk membayar;

d. Saat pelunasan utang pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika ,dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan

Surat Paksa.

(4) Ketentuan fonnal untuk pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus,

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 24

(1) Pajak yang temtang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
jPembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa;

(2) Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu)
hari keija sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis diterima oleh Wajib Pajak;

(3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak •mengakibatkan penundaan
pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum
^ lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh emapat) jam setelah Surat Paksa
~ diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

(2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa

dilaksanakan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 26

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bupati atau Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru
Sita Pajak dan dapat dipercaya;

(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara

Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau

Penan^ung Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 27

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di

tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang

dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito

beijangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya,

piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;



b. Barang tidak bergerak tennasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor
tertentu;

(2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat
dUaksanakan terhadap bafang mflik perusahaan, pengurus, Kepala PerwaMlan,
Kepala Cabang, Penanggung Jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan
yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan
nUai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk
melunasi utangpajak dan biaya penagihan pajak;

(4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
Pasal 28

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
a. Nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 nilainya tidak

cukup untuk melunasi utangpajak dan biaya penagihan pajak;
Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup.untuk melunasi utang pajak
dan penagihan pajak.

Bagian Kelima

Pelelangan

Pasal 29

(1) Apabila utang pajak dan / atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau
Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang
telah disita melalui Kantor Lelang Negara;

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara

tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

(3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito beijangka, tabungan, saldo
rekening koran, giro atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu, obligasi
saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada
perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana

dim^sud pada ayat (1);

(4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk

membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:

a. Uang tuiiai disetor ke kantor Perbendaharaan dan kas Daerah atau Bank atau

tempat lain yang ditunjuk;

b. Deposito beijangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kantor

Perbend^araan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk

atas permiritaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;



c. ObUgasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa
efekatas permintaan Pejabat;

d. Obhgasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di
bursa efek segera dijual oleh Pejabat;

e. Piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang pengalihan hak menagih
dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat;

f. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan
pengalihan hak menjual dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada
Pejabat.

(5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah
pengumuman lelang melalui media massa;

(6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan paling
lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan;

gH) Pengumuman lelang untuk benda bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan barang
~ tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali;

(8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak Rp

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media

masa.

Pas^ 30

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib

Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan;

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak;

(3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan keputusan

pengadilan atau keputusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

I Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui

5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib

Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat PaksaL; atau

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.



(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Dinas Pendapatan
Daerah;

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 32

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuanga dan Aset Daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang
sudah kedaluwarsa diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 33

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya'kepada Bupati atau Pejabat
atas suatu:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN;:

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali Wajib

Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya;

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara

jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak

dimaksud;



(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetxijui Wajib Pajak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1|. ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dian^p sebagai Surat Kebetatan
sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengirim surat keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan;

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaaii penagihan pajak;

(8) Apabila dimintai oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati
atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi
dasar penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

Pasal 34

a) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paUng lama 12 (dua belas) bulan sejak
~ tanggal Surat Keberatan diterima, haras memberikan keputusan atas keberatan

yang diajukan;

(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
mengabulkan selumhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya
jumlah pajak yang teratang;

(3) Apabila jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan

keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan;

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan

permohonan mengangsur pembayaran.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 35

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan

Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati

atau Pejabat;

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga)

bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan

keberatan;

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;

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

banding, Bupati atau Pejabat wajib pajak memberikan keterangan secara tertulis
1

hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan;



(5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding
belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding
diterbitkan.

Pasal 36

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga

Gugatan

Pasal 37

(1) Gugatan Wajib Pajakdapat diajukan terhadap:
a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau

Pengumuman Lelang;

b.Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c.Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan
selain yang ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36; atau

d.Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah
diatur dalam peraturan pemndang-undangan perpajakan daerah hanya
dapat diajukan kepada Pengadilan pajak.

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama 14 (empat belas) hari
sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikat apabila
jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan

Wajib Pajak, jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang;

(4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 14

[empat belas) hari terhitung sejak berakhimya keadaan diluar kekuasaan Wajib
Pajak;

(5) Terhadap ,1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1

(satu) Surat Gugatan.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 38

(1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang

telah dan/atau belum ditetapkan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan

dan pembebasan pajak diatur dengan Keputusan Bupati.



BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

(1) Atas permohon Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tuHs dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

(2) Bupati atau Pejabat dapat:

a.Mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN
atau SKPDLB yang tidak benar;

c.Mengurang atau membatalkan STPD;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang . berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat permohonan pembetulan diterima, haras memberikan keputusan atas

permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui Bupati
atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan yang

diajukan dianggap dikabulkan;

(5) Apabila dmunta oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat wajib memberikan

keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak

atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administrtif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBANGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati atau Pejabat;



(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. sejak diterimanya
•permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
padaayat (1), hams memberikari keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (2) telah dilampaui dan
Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;

(5) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran;

^6) PengembaUan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
ipada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

' BAB XV

HAKMENDAHULU

Pasal 41

(1) Pemerintah Kabupaten punya Hak Mendahulu untuk utang pajak atas barang-
barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

(2) Ketentuan tentang Hak Mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan

biaya kenaikan pajak;

(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya,
kecuali terhadap:

a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk

melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

dan/atau

c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian

suatu warisan.

(4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal

diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat

Keputusan Pembetulan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak

yang harus dibayar bertambah;

(5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahulu ditetapkan sebagai berikut:



a. Dalam ha] Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka
jangka waktu 5(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung
sejak pemberitahuan Surat Paksa;

b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan mengangsur
pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas
akhir penundaan diberikan.

. BAB XVI

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta mpiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau percatatan;

(2) Pembukuan atau piencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
yang sebenamya;

^3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan
Bupati.

Pasal 43

(1) Bupati atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a.MemperUhatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan/omzet yang diperoleh atau objek pajak yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

dan/atau

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(3) Buku, catatan atau dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat
belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan;

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta

keterangan lain yang minta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk

merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh

permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda

pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta

memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 44

(1) Dalam rangka pengawasan, Bupati atau Pejabat yang berwenaiig menempatkan
personil untuk melakukan monitoring atau penungguan (penggedokan) di tempat
objek pajak dan/atau peralatan yang menghubungkan sarana pembayaran
Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem
informasi Pemerintah Kabupaten atau Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Khusus terhadap penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu yang cukup dan
seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya personil
dan/atau peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten;

(3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati dengan
memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi;

^4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pengawasan dalam
rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak riil dan tidak bersifat
investigasi/penyelidikan.

Pasal 45

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dituangkan ke dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan;

(2) Terdapat temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui
oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

(3) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dan Wajib
Pajak yang bersangkutan;

(4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan
hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Pasal 46

(1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan
tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerakapabila:
a.Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);

b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan.

(2) Tata cara ;penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Keputusan Bupati.



BAB XVII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 47

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau instansi lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas
dasar pencapaian kineija tertentu;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 49

(1) Setiap Pejabat dHarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan
atau pekeqaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang
pengadilan;

b.Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan
' keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang member izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku

tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau

perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara pidana dan
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat



sebagaimana din>aksud pada ayat (1, dan tenaga ahU sebagaimana dimai.ud
pa a ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku tertuHs dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;

(6) Pennintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka atau tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
diminta.

BAB XX

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Paragraf 1

Wajib Pajak

Pasal 50

Jl) Penerapan sanksi administrasi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal;
a.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 pada huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;

b.Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 pada huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar- untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dikenakan sanksi adminstrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut; :

d.Pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3)
dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

e.Diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan
huruf b dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling
lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

f. Peng^uan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima
puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telahdibayar sebelum pengajuan keberatan;



g-Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pajak benlasarkan Putusan Banding
dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.

(2) Sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tldak jika
wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ftidak dikenakan jika
Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

Pasal 51

Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja:
a. Tidak mengisi atau tidak menyampaikan SPTPD secara tepat waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3);
b. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

ayat (2) dan ayat (3);

c. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu seolah-
olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenamya;

d. Tldak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk
hasil pengplahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
diselenggarakan secara program aplikasi on-line;

e. Menolak untuk dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
atau dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Instansi Pemungutan Pajak

Pasal 52

1) Dalam pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau selumhnya, Instansi pemungutan pajak wajib mengembaKkan kelebihan

pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk palinglama 24 (dua puluh empat) bulan;

(2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dUakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
pajak;

(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya (SKPDLB).



Hal-hal yang

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupatt.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 04 Juli 2018
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Diundangkan di Bobong
Pada tanggal 04 Juli 2018

DAERAH

y •

Si
\\

ttP|JB:PULAU TALIABU

IM GANIRU

Pembiii^-Ut&na IV/c
'i|fl^/^^3(5:^99512 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2018 NOMOR 6.b )


