
I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nornor 76, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan 
Surat Paksa ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor l 29, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 
3987); 

3. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 3851); 

4. Urrdang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor ..f 7, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik lndoncsia Nornor 4286); 

5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaah Negara 
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarrtbahaa 
Lernbaran Negara Republik !Indonesia Nomor 4355); 

6. Undeng-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan 
Pe-rundang-Undangan (Letubaran Negara Republik Indonesia Tshun ~004 
Norhor 53, Tambahan J.,e.moarun Negara Republik Indonesia Nomor' _~389); 

7, Und.angl'Uhdang Nornor 32 Tahun 2004 teutang Perrlhil1taha~: ,Daernh 
(Lembaran Negara Republik fodonesiu Tahun 20041Nomor 12~, 1 ambahan 
Lembaran Negara Re,publik ~ndonesia Nomor 4437), sebagaimaaa tela~ 
dhtbah beberapa kali terakhir dengan U1~qa11g~unetang Nomor 12 Taill:lf1 
2008- (Lernbaran Neg;ara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor );9, 
Tambahan.Le111baran Negara 1~-ep1ihlik fnd()i10sia Nornur 4844); 

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan as\i daerah 
yang penting guna rnernbiayai pelaksanaan pernerintahan daerah dalam 
rangka meningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat dan kernandirian 
daerah; 

b. bahwa dengan diber]akukanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah dan mernberikan 
kewenangan bagi daerah untuk melakukan pengaturan dan pemungutan 
sebagi upaya meningkatkan penerimaan daerah; 

c. bahwa pengaturan dan pemungutan pajak daerah harus dilakukan melalui 
peraturan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a. 
huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Oaerah tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

TENT ANG 

PERATURA.N DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 2011 

Mengingat 

Menimba.ng 
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Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan : 
1. Duerah udalah Kabupaten Lampung Timur. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Larnpung Timm. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. .. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwukilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur. . . . . . 
5. Dinas Pendapatan, Pengdo!aan Keuangan dan Aset Daerah selanJutnya~ dis0r~gkahat 

DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset aer 
Kabupatcn Lampung Timur. 

Pas al 1 

BAB l 
KETENTUAN UMl!l\l 

MEMUTUSKAN: 

Menctapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN H . .\K ATAS 
TANAH DAN BANGUNAN. 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

dan 
BUPATI LAMPUNG TIMUR 

/'"' 
I 

8. Undang-Undang Nomor 33 TahW1 2004 tentang Perimbangan Kei.angan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran :< . cgara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara); 

l 0. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pela.ksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran 
Pernerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahW1 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentrng Pembagian Urusan 
Pernerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 736); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 teruang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukurn Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 TahW1. 2007 
ten tang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pernerintahan 
Daer ah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: 
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6. Pejab~t adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-undang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakrnuran rakyat. 

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak Atas Perolehan Hak Atas 
Tanah dan/atau Bagunan. 

9. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh 
pribadi atau badan. 

I 0. Hak at.as Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaar. 
beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalarn Undang-undar-g 
dibidang pertanahan dan bangunan. 

11. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada 
tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan 
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan dan penyetorannya. 

13. Pembayaran pajak adalah jumlah Pajak yang diterima sebagai imbalan atas 
penyerahan barang dan /atau sebagai pembayaran kepada pernilik hotel. 

14. Surat Pernberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perunda.ng-undangan perpajakan 
daerah. 

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
Pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tern.pat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjurnya disingkat SKPDKB 
adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kekurangan pernbayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar; 

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

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 
Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sarna besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak adda kredit pajak. 

J 9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk 
melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi adrninistratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang mernbetulkan kcsalahan 
tulis, kesaluhan hitung, dan/atau kekeliruan dalarn pcnerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalarn Surat 
Ketctapan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lcbih Bayar , Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat Keputusan 
Pernbetulan, atau Surat Keputusun Keberatan: 

21. Surat kcputusan Keberatan adalah Surat Keputusan alas Keberatan terhadap Surat 
Ketctapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurang Bavar 
Tambahun. Surat Ketctapan Pajak Daerah Nihil. Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar. Atau tcrhadap pernotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh wajib pajak. . 

22. Putusan Banding adulah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang diajukun oleh Wajib Pajak. 

23. Pernbukuan adalah suatu proses pencatataan yang dilakukan ~ecara ter~tur ~~1tuk 
mengumpulkan data dan inforrnasi keuangan yang meliputi harta. Kewajiban, 
modal. Penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang 
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Objek pajak yang tidak dlkenakaa Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan adalah 
obje1k pajak yan--g diperol.eh : q • ••• j . • •• 

a.· perwakilan diplomatik dan konsu~at her.das~kan asas pertakuan .t11:'1b~l batik,',,, -. 
b, negara untuk pen.yele1iggataan pemermtahan dan/ata\.l unmk pelaksan.aru:1 

pembangunar. guna kepentingan umum; 

Pasa14 

(3) Hak atas tanah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. ~ak rni~~k; 
b. hak guna usaha; 
c. hak guna bangunan; 
d. hak pakai; 
e, hak rnilik atas satuan rumah susun, dan 
f. hak pengelolaan. 

( l ) Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( l) 

rneliputi: 
a. pernindahan hak karena : 

l) jual beli; 
2) tukar menukar; 
3) hibah; 
4) hibah wasiat; 
S) wans; 
6) pemasukan dalam perseroan dan badan hukum lainnya; 
7) pernisahan hak yang rnengakibatkan peralihan; 
8) penunjukan pembeli dalam lelang; 
9) pelaksanaan putusan hakim yang mernpunyai kekuatan hukum tetap; 
l 0) penggabungan usaha; 
11) peleburan usaha; 
12) pernekaran usaha; atau 
13) hadiah. 

b. pemberian hak baru karena : 
1) kelanjutan pelepasan hak, atau 
2) di luar pelepasan hak. 

Pasal 3 

Dengan Nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas setiap 
perolehan hak atas tanah dan bangunan. r: 

Pasal 2 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

BAB II 

a tau jasa, Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca clan 
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun clan rnengelola data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangka. 

26. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 
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(I) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Paj'ak qiretapkan sebesar Rp .. 
60.00U,000,00,- (enam pululijutarupiah) untuksetiap Wajib Pajak. 

Past1l 7 

(1) Dasar pengenaan pajak Bea Perolehan Hak. atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai 
Perolehan Objek Pajak. 

(2) Nilai perolehan Objek Pajak sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1 ), dalam hal : 
a. jual beli adalah harga transaksi; 
b. tukar menu.kar adalah nilai pasar; 
c. hibah adalah nilai pasar; 
d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 
e. waris adalah nilai pasar; 
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar: 
g. pemisahan hak. yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar: 
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mernpunyai kekuatan 

hukum tetap adalah nilai pasar; 
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 

nilai pasar; 
J. pernberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar: 
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar: 
l. peleburan usaha adalah nilai pasar; 
m. pernekaran usaha adalah nilai pasar: 
n. hadiah adalah nilai pasar: dan/atau 
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 

dalarn risalah lelang. 
(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

. sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang 
digurrakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada ranun terjadinya 
perolehan, dusar pengenaan yang dipakai adalah NJ-OP Pajak Bumi dan Bangunan. 

(4) Dalnm ba! NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagairnana drmaksud pada ayat (3) 
belum ditetapkan.pada sunt terutangnya BPHTB, NJOf> Pajak Bumi dan Bangunan 
dapat dldasarkan ipad[l Surat Keierangan NJOP Paiiak Bumi dan Bangunan. 

(5) Surat Keterangarr NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 4) adalah bersitat sementara. 

(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi Jan Bangunan sebagairnana d_imaksud pada 
ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayana:n Pajak: atau mstansi )"Ullg hetwenang 
unurk Kabupaten Lampung Timur. 

, 
i 
I 

Pasal 6 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

(1) Subjek Pajak Bea Pero]ehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi 
atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. 

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi 
atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Pasal 5 

c. badan ~tau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menten Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kesiatan 
lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; ~ 

d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain 
dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan 
f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; 
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( l) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan I a tau Bangunan ditetapkan 
untuk: 
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan di tandatanganinya akta: 
b. tukar-rnenukar adalah sejak tanggal dibuat dan dita.ndatanganinya akia: 
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta: 
d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
e. waris adalab sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan hakrrya kekantor 

bidang pertanahan; 
f. pernasukan dalarn perseroan atau badan hukurn lainnya adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta; 
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 
h. putusan hakirn adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap; .. 
1. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah S'e_1ak 

tanggal diterbitkarmya keputusan pernberian hak; . ..- .. 
j. pembericn hak baru diluar pd~pa:sun hak mda1lah sejak ta'ngga[ diterbltkannya surat 

keputusan pemberian nak: 
k. penggabungan usaha sejak tanggal dibuat dal),· ditnnuatanganin~a akta: 
I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan dlrandaranganinya akta; 
m. pemekaran usaha adalah sejak tangga.l dibuat dtin ditanrlatangamnya akta; 
n. hadiah ad~foh se:jak tang,gaJ dibuat dan ditand'1t.anganinya. akta; aan 
o, l'elang adalah sejak tanggal penunjukar; pernegang _le.tan~. 

- 
Pasal 11 

BABY 
MASA PAJAK/ SAAT TERUTANG PAJAK 

PasaJ 10 
Pajak yang terutang dipungut diwilaya.h daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. 

BAB IV 
WILA YAH PEMUNGUTAN 

( 1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna.n yang terutang dihirung 
dengan cara mengalikan tarif sebagairnana dimak.sud dalam Pasal 8 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) setelah dikurangi Nilai 
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

(2) Dalam hat Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat '(2) 
huruf a sarnpai dengan o tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan 
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, rnaka 
besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitong 
dengan cara mengatikan tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 dengan NJOP Pajak 
Bumi dan Bangunan seteta.h dikurangi Nilai Perolehan Obek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7. 

Pasal 9 
persen). 
Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di tetapkan sebesar 5 % (lirr.a 

Pasal 8 

(2) Dalam ha!. perolehan hak karena waris atau hi bah wasiat yang diterirna orang pribadi 
yang masih dalam hubungan keluarga scdarah dalam garis keturunan lurus satu 
derajad ke atas atau satu derajad ke bawah dengan pemberi hibah wasiat. termasuk 
suarni/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak di tetapkan Rp. 
300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah). 
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( l) Jurnlah kekurangan pajak yang terurang dalarn SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 
Pasal ~ 4 ayat (I) huruf a dikenakan sanksi adrninistratif berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan dari pajak yang kurang .atau rerlanbat dibayar untuk jangka wakru 
paling lama 24 (duapuluh ernpat) bufandihitung sejak saat terutangnya pajak sarnpai 
dengan diterbitkannya SKPDKBT. 

(2) Jumlah kekurangan paj,ak yang terutang dalam SKPDKB1' setla.gaimana dimaksud 
Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi adrninistratif berupa kenaikan sebesar l 00 % 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebur, kecuali \'11ajib pajak 1ridapotkan 
sendiri sebelum dilakukart tindakan pemerri.ksarui. 

(l) Jumlel. paJ<:)k yimg tcrukuig dalam SKPDKB sebagairaana dimaksud Pasal 14 ayat (I) 
rmruf c dikenakan sartks! adruinistratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua pnluh Iinra 
persen) d.f!Ii pokek pajak dirai:nbah sanksi qdmi:nist:rµitit' berupa .bl.li1ga sebesar '2% (dua 
persen) sebuian dihitung dari pajak yang kutailg atau terlarnbat dibayar untak jangke 
waktu p.aJing lama ;z4 (dua p.u(uh empat) bulan dih:itung ~ej'ak saat terutanghya: pajak. 

Pasal 15 

( l) SKPDKB dalam ha! : 
a) Jika berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan lain, pajak ymg terutang 

tidak atau kurang bayar; 
b) Jika SSPD tidak disarnpaiakan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan 

setelah ditegur secara tertulis tidak disarnpaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam surat teguran; 

c) Jika kewajiban rnengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara 
jabatan. 

(2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang sernula belum terungkap yang 
menyebabkan penarnbahan jumlah pajak yang terutang. 

(3) SKPDN jika jurnlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

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

Pasal 14 

(I) Pembayaran paj ak yang terutang harus di lakukan sekal igus atau I unas. 
(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau ternpat lain yang 

ditunjuk oleh Bupati. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tatacara penyarnpaian, 

pembayaran,penelitian, pelaporan, penagihan, dan pengurangan SSPD serta pendaftaran 
akta dan pengurusan akta pemindahan hak ditetapkan dengan Peraruran Bupati. 

Pasal 13 

( l) Wajib Pajak wajib membayar pajak dengan tidak mendasarkan pada adanva SK.PO. 
(2) Pembayaran pajak sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan denzan rnenggunakan 

SSPD. ~ 
0 

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD. 
(4) SSPD ?eb~gaimana ~imaksud pada ayat (2) disampaiakan kepada Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian, 

Pasal 12 

BAB VI 
PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIA'.\ 

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1 ). 
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(I) Pajak yang terutang berdasad::an SK.PD KB, RKPD~T. STP'D, Surat Keput~sam 
Pernbetulan, Surat Keputusan Keberatan, daJ1 Putusan Band'ing yang tidak atau kurang 
dibayar oleh waj ib pajak pada waktuny«, dapat ditagih dengan surat paksa. 

(2) Penagihsn pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdcisrulan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

Pasal .H 

0) SKPDKB,SKPDKBT. STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberman, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah p-ajak yang harus dibayar 
bertarnbah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunesi dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejek tanggal dlterbitkan. _ 

(2) Ketentuan lebih lanj ut rnengenai tata earn penagihan pajak ditetapkan de:nga.n Petaruran 
I3uputi. 

Pasal 20 

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila: 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. dari hasil perneriksaan SSPD terdapat kekurangan pernbayaran sebagai akibat salah 

tulis dan/atau salah hitung; 
c. wajib pajak dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga dan atau denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dirnaksud pada .ayat 
(1) huruf a dan huruf b ditarnbah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 °'o 

(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnyu 
pajak. 

(3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD 
sebagairnana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(. 

Pasal 19 

( l) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tang gal jatuh tempo pernbayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak. 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Kepurusan 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) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan \Vajib Pajak setelah mernenuhi 
persyaratan yang ditentukan dengan mernberikan persetujuan untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen): 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran dan penundaan 
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 18 

Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPDKB. SKPDKBT, SK.PO;..; 
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 17 

( 1) Pernbayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tern pat lain yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

(2) Apabila pernbayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil 
penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka paling lambat l x 24 
Jam. 

(3) Pernbayaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
menggunakan SSPD. 

Pasal 16 
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(I) Wajib Pajak dapat mengajukan pennohona.n banding hanya kep~da Pengadilan Pajak 
terhadap keputusan mengcnai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 25 

(I) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima. hams mernberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

(3) Apabila 'jangka waktu sebagaimana dirnaksud ayat ( l) telah lewat _dan Bupati tidak 
rnernberi suatu keputusan, keberutan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 24 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk atas suatu : 
a. SKPDKB; 
b. SK.PDKBT; 
c. SKPDLB; 
d. SKPDN; 
e. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan 

jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang 
jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannnya. 

(4) Wajib pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar 
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pernbahasan akhir hasil 
perneriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3 ), dan ayat ( 4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Tanda penerirnaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberutan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti 
penerirnaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. 

Pasal23 

BAB VIII 
KEBERATAN DAN BANDING 

(I) Atas pennohonan wajib pajak, Bupati dapat mernberikan pengurangan pajak yang 
terutang kepada wajib pajak karena: 
a. kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak; atau 
b. kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertenru; atau 
c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang 

semata-mata tidak mencari keuntungan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 22 

BAB VII 
PEN GURA NGAN 
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(l) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan. perrnebonan 
pengernbalian kepncla Bupati .. 

(2) Bupati dalarn jangka waktu paling lar11a 12 (dua .hela.s) bul~n sej~. dit~ri:ntanya 
permohonan pengsmbalian kelecihan pernbeyaran paJak sebagatmana dirnaksad pada 
ayat ( 1) hams rnemberikan keputnsan. 

BABX 

PENG-EJMBA LIAN KELEBIHAN PEMBA Y ARAN DAN PEMERIKS.~.AN 

·rasal 29 

(I) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat rnernbetulkan 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SK.PON atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Bupati dapat: 
a. mengurangkan atau rnenghapuskan sanksi administratif berupa bunga. denda, dam 

kenaikan pajak yang terutang rnenurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau 
bukan karena kesalahannya; dan 

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

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. mernbatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 

diterbitkan tidak sesuai dengan tats cara yang ditentukan; dan 
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertirnbangan kemampuan 

rnernbayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak, 
(3) Ketentuan lebih [anjut mengenai tata earn pengurangan atau penghapusan sanksi 

adrninistratif dan pengurangan a tau pembatalan keteruuan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 28 

BAB IX 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTR.ASI 

Pasal 27 

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang tidak 
diatur lain dalam peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketenruan peraturan 
perundang-undangan yang ber!aku. 

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak atau jumJah yang telah dibayarkan 
dikernbalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (du.a persen) sebulan untu.k 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) di hi tung sejak bulan pelunasan 
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

Pasal 26 

(2) Permohonan banding sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalarn jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding rnenangguhkan kewajiban membayar pajak sarnpai 
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 
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(I) Hak untuk rnelakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terurangnya pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak rnelakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tertangguh 
apabila: 
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau 
b. ada pengkuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 

bngsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan SLUat Paksa sebagairnana dirnaksud 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 mempunyar utang 
pajak dan belum melunasinya kepada Pernerintah Daerah, . 

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

Pasal 32 (" 

BAB XI 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

(I) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembaJian kelebihan pernbayaran pajak, 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan. 

(2) Perneriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) adalah perneriksaan kantor dan/atau 
pemeriksaan lapangan. 

Pasal 31 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan: 
a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. masa Pajak; 
c. besamya kelebihan pembayaran pajak; 
d. alasan yangjelas 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung 
atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupak.an 
bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 

Pasal 30 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

(3) ~pabila jangk~ waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati 
t1?ak mernberikan keputusan, perrnohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan daJam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bu Ian. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk menulasi terlebih 
dahulu utang pajak tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
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( l ) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ne>tari~ hanya dapat rnenandatengani akta 
Pernindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan 
bukti pembayaran pajak berupa SSPD. 

(2) Kepala kantor yang membioangi pelayanan lelang neg_ara hanya dapet 
menandatanganl risalah lelang Perolcban Hak atas Tanah dan/atan Bangunan 
setelah Wajib Pajak menyerahkan bakti pembeyaran pajak berupa S~D .. 

(3) K.epala karitor bidang pertanahan hanya dapat melakukan .~end~ftarM 1:f_ak ~t~ 
Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak m~nye"ffillkan 
bukti pen1b~1yaran pajak berupa SSPD. 

P'1sal 36 

BAB XIV 
KETENTUAN BAGI PEJABAT 

( l) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar 
pencapaian kinerja terteritu. 

(2) Tata Cara Pernberian insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 35 

BAB XIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan perneriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka rnelaksanakan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Dalam pemeriksaan pembukuan dan/atau kegiatan audit, Bupati dapat rnenunjuk 
Konsultan Pajak/ Auditor. 

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokwnen yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang 
terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk rnernasuki tempat atau ruangan yang dianggap 
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran perneriksaan; 

c. mernberikan keterangan yang diperlukan. 
(4) Dalam ha} Pejabat yang ditunjuk melakukan perneriksaan sebagairnana swat tugas 

dari Bupati akan menjalankan norma-norma atau etika yang berlaku. 
(5) Ketentuan lebih ianjut mengerti tata cara perneriksaan pajak ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

/ 

Pasal34 

BAB XII 
PEMERIKSAAN 

( l) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk mel~ukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kcdaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ). 

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diarur derrgan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 33 



( l) Pejabat Pegawai Negeri Sipi,1 tertentii di lingkungan Pe'n:e~ntah. Daer;~ diher~ 
we\venang khusus sebagai Penyidik nntuk rnelakukan penyidlkan tindak pidana di 

Pasal 40 

BAB XV.I 
-PEN-YI DI KAN 

(l) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau 
pekerjaannya untuk menjalankan keputusan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) berlaku juga terhadap tenaga ahli 
yang ditunjuk oleh Bupati untuk mernbantu dalam pelaksanaan ketentuan peraruran 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

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

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

b. pejabat dan tenaga ahli yang mernberikan keterangan kepada pihak. lain yang 
ditetapkan oleh Bupati, 

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwcnang mernberi izin tertulis kepada pejabat 
sebagai man a dirnaksud pad a ayat ( l) dan tenaga ahli sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2), agar mernberikan keterangan, rnemperlihatkan bukti tertulis dari atau 
tentang wajib paiak kepada pihak yang ditunjuknya, 

(5) Untuk kepentingan perneriksaan di pengadilan dalarn perkara pidana atau perdata 
alas permintaan hakirn sesuai dengan Hukurn Acara Pidana dan Hukum Aeara 
Perdata, Bupati dapat memberi 'izi1n tertulis untnk meminta k~pada pejabat 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dan tenaga ahli sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2), bukti tertulis ~an keterangan Wajib Pajak yang ada padanya, 

(6) Perrmntaan hakim sebagalrnana dimaksud pada ayat (5), hams raenyebutkan nama 
wrsangk<l! atau nama tergugat, ~-eterangan-.keterangan yang dimiraa serta kaitan 
antara perkara pioana atau perdara yang bersangkutan dengan keterangan yang 
dtminta, 

Pasal 39 

BAB XV 
KETENTUAN KHUSUS 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan kepala kantor yang mernbidangi 
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (I) dan ayat (2) dikenakan sanksi adrninistratif berupa denda sebesar 
Rp. 7.500.000,00,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. 

(2) Pajabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membid.angi pelayanan 
lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (1) dikenakan sanksi admin.istratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00,- (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(l) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi 
pelayanan Ielang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan 
Hak atas Tanah da~atau Bangunan kepada Bupati paJing lam bat pada tanggal Io 
(sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1; ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 38 

Pasal 37 



}4 

Tindek pidana sebagairnsna dimaksud dalam Pasal 4 l ayat (I) dan ay~t (2) tidak dituntut 
setelah melampaui jangka waktu 5 (lilnfl) tahun sejak saat terutm').g;rrya pajak. 

(I) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyarnpaikan SS.PD atau mengisi dengan 
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yam~ tidak benar sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling Jama I 
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak 
at~u kurang bayar. . . 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau rnengisi dengan udak 
benar atau tida,k lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paliilg l~a 2 (dua) 
rahun atau denda paling banyak 4 (ernpat) kali jurnlah pajak terutang yang hdak atau 
kurang dibayar, _ 

(3) Tmdak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan ayat.(.2) adalah pelanggaran. 

Pasal 41 

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan clan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Urnum 
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai Jengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukwn Acara Pidana. 

bidang ~erpajakan daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) adalah pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat vanz 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. , ~ 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerirna, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau iaporan 

berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuk.an sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang Perpajakan Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokurnen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti permbukuan, pencatatan 
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
terse but; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidik tindak 
pidana dibidang Perpajakan Daerah; 

g. rnenyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang rneninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf (e) diatas; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

J. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang Perpajakan Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
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I WAY AN SlJTARJA 

LEM13ARAN DAER.AH KABUPA TEN LAMP UNG Tl.MlJR TAP-ION 2011, NOrMOR : f 

SEKRET ARIS DAE RAH, 

Diundongkan di Sukadana 
pada tangga) 19 Januari 201 l 

--- SATONO 

'BUPATl LAMPVNG TIMUR, 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal lg Januari 20 l l 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 

BAB XVIII 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 46 

Pasal 45 

r Denda sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 41 ayat ( l) dan ayat (2) dan Pasal 44 ayat ( 1} 
dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. 

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak 
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (I) 
dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama l (saru) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak rnernenuhi 
kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pajabat 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) dan ayat (2) 
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. 

Pasal 44 

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka .. vaktu S 
(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya 
bagian tahun pajak atau berakhimya tahun pajak yang bersangkutan. 

Pasal 43 
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Pasal 3 
Ayat (I) 

Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dun atau bangunan yang dapat 
berupa : 
a. Tanah, termasuk tanaman diarasnya: 
b: Tanah dun bangunan; 
c. Bangunan 
Ya11g dimaksud dengan bangunan adalah konstrukst teknik .yang ditanam ateu 
dikekatkart secara terap pada tanah dan atau perairan, anrara lam : 
a, Gedung; 
b, Rurnah; 
c. Kolarn ranang; 
d. Ternpat olall raga; 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal l 
Cukup Jelas 

_., 
I 

II. PASAL DEMI PASAL 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak ciao 
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan 
efesiensi dan objektivitas penyelenggara pernerintah dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan 
pungutan kepada masyarakat seperti pajak dan pungutan lain yang didasarkan pada 
Undang-undang. 

Selama ini pungutan daerah didasarkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengaturan kewenangan perpajakan dan 
retribusi dalam Undang-undang tersebut kurang mendukung pelaksanaan otonomi 
daerah yaitu penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan rnasyarakat, karena tidak 
diikuti pemberian kewenangan yang besar dalam perpajakan dan retribusi daerah. 
Dengan basis pajak dan retribusi yang terbatas mengakibatkan daerah selalu rnengalami 
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. 

Untuk itu, Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah berupaya untuk rneningkatkan akuntabilitas 
penyelenggaraan otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah 'diberi kewenangan yang 
lebih besar dalam perpajak.an dan retribusi dengan memperluas/ menambah jenis pajak 
bagi Daerah Kabupaten/ Kota di antaranya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan. 

Sehubungan dengan ha! tersebut diatas, maka untuk memungut Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

r· 

I. UMUM 

BEA PEROLEHJ\.N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 1 T AHUN 2011 

ATAS 

PENJELASAN 
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Angka 13) 
Hodiah adalah .suatu perbuatan hokum berupa peuyerahan hak atas tanah 
dan tau bangunan yang telah dilakukan oleh orang pribadi atau aadan 
huknm kepada penerima hadiah, 

Angka 12) 
Pernekaran usaha adalah Pernisahan suatu badan usaha menjadikan dua 
badan usaha stau lebih dengan cant rrrendirikan badan usaha baru dan 
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru 
tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha 11ang lama. 

Angka 11) 
Peleburan usaha adalah menggabungkan dari dua atau lebih badan usaha 
dengan cam rnendirikan badan usaha dan meliluidasi badan-badan usaha 
yang bergabung tersebut, 

Angka 10) 
Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau 
lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan 
usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. 

Angka 9) 
Sebagai pelaksana dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, terjadi hak dari orang pribadi atau badan hukurn 
sebagai salah satu piha.k kepada pihak yang ditentukan dalarn putusan 
hakim tersebut. 

Angka 8) 
Penunjukkan pembeli dalarn lelang adalah penetapan pemegang lelang 
oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang. 

Angka 7) 
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pernindahan 
sebagian hak bersam atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi 
atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. 

r 

Angka 6) 
Yang dimaksud dengan pernasukan dalam perseoran atau badan hukum 
lainnya adalah pengalihan hak atas tanah atau bangunan dari orang 
peribadi dan badan kepada Perseoran Terbatas atau badan hukum lainnya 
terse but. 

Angka 5) 
Cukup jelas 

Angka 4) 
Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus rnengenai hak 
atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukurn 
tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat rneninggal dunia, 

Angka I) sd angka 3) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 
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Pasa:t 4 
Hurufa. 

Cukup jelas 

Huruf f 
Hak pengolahan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan 
pelaksaaaanya sebagian ditirnpahkan kepada pernegang haknya, antara lain 
berupa Perencanaan peruntukan dan penggunan tanah, penggunaan taaah 
untuk keperluan pelaksanaan tugasnya penyerahan bagian-bagian dari tanah 
tersebut kepada pihak ketiga clan arau bekeria sama dengan pihak kenge. 

Huruf e. 
Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat 
perorangan dan terpisah. 
Hak milik satuan rumah susun meliputi juga atas bagian bersama, benda 
bersarna, dun tanah bersarna yang sernuanya merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. 

Huruf d. 
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang 
mernberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pernberiannya oleh pejabat yang berwenang rnernberikannya atau dalarn 
perjanj ian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa 
atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuaru sepanjang tidak 
bertentangan dengan jiwa dan peraruran perundang-undangan yang berlak.u. 

Huruf c. 
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- 
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka wak.tu yang 
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraruran 
Dasar Pokok Agraria. 

Huruf b. 
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Huruf a. 
Hak milik adalah ha.k turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 

Ayat (3) 

Angka 2) 
Yang dimaksud dengan pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah 
pemberi hak baru atas tanah orang pribadi atau badan hukwn dari Negara 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Huruf b. 
Angka 1) 

Yang dimaksud dengan pernberian hak baru kepada kelanjutan pelepasan hak 
adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari 
Negara atas tanah-tanah yang berasal dari pelepasan hak. 
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Ayat (3) 
Contoh: 
Wajib Pajak ''A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Pe~olehan ~bjek 
Pajak (harga trunsaksi) Rp. 60.000.000,00,~ Nila.i Jual .Objek P~Jak Bumi dan 
Bangunan tersebut yang digunakan dalarn pengenaan Pajak B~1 dan bangunan 
adalah sebesar Rp. 65.000.000,00,- maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan 
Bea Pcrolehan Hak atus Tanah Bangunan adalah Rp. 65.000.000,00,- dan bukan 
Rp. 60.000.000,00,- 

Ayat (4) sd (6) 
Cukup jelas 

H uruf b sd huruf o. 
Cukup jelas 

Huruf a. 
Yang dirnaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah 
disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Ayat (2) 

Pasal 6 
Ayat (I) 

Cukup jelas 

Pasal 5 
Cu.kup jelas 

Huruf f. 
Cukup jelas 

Huruf e. 
Yang dimaksud wakaf adalah perbutan hukum orang pribad.i atau badan yang 
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak rnilik tanah 
dan/atau bangunan dab melembagakannya untuk. selarna-lamanya untuk 
kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. 

r 

Huruf d. 
Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak. dari hak lama 
menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan 
hak oleh Pemerintah. Contoh, Hak guna bangunan menjadi hak rnilik tanpa 
adanya perubahan narna; Berkas tanah milik adat ( dengan bukti surat Girik. atau 
sejenisnya) menjadi hak baru. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lainnya 
misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. Contoh 
perpanjangan Hak Guna Banguana (HGB) yang dilaksanakan baik sebelum 
maupun setelah berakhimya HGB. 

Huruf c. 
Cukup jelas 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan tanah dan a tau bangunan yang digunak:an untuk 
penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pernbangunan guaa 
kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan un.tuk 
penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pernerintah 
Daerah dan kegiatan yang sernata-rnata tidak ditunjuk untuk rnencan 
keuntungan, misalnya tanah dan atau bangunan yang digunakan instansi 
pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan urn um. 
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Pasal 14 
Aya; (l) 

Ketentuan ayat ,inj, mernberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan 
SK.PDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti 
tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap W\Vajib pajak 
tertenru yang nyata-nyara atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi 
kewajiban formal clan arnu kewajiban material, 
Conteh: 

1. Seorang wejib lilajak tidak me1iyampaik001 SSPP pada tahun pa:jak 2009. 
Setelah ditegur dalam jangk-u wuktu tertentu j uga belum menyampaikan·Surait 
Pemberitahuan Pajak Daerah, rnaka dalam jangka w~tu paling lama S (Hnta) 
rnhu-n Bt1pati dapat menerbitkan Surat Ketetapa:n Pajak Daeraa Knrang Bayar 
atas pajak yang terutang, 

Pasal 13 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Cukup jclas 

.... I 

Ayat (2) 
Cukup je!as 

Huruf o. 
Yang dirnaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang \e1ang adalah 
tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara 
atau perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain narna 
pemenang lelang. 

Huruf b sd huruf n 
Cukup jelas 

Huruf a. 
Yang dimaksud dengan pajak dibuat dan ditandatanganinya akta adalah tanggal 
dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah/Notaris. 

Pasal 11 
Ayat (I) 

Pasal 9 
Contoh: 

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek 
Pajak Rp. 65.000.000,00,- 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 60.000.000,00,- 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp. 5.000.000,- Pajak yang terutang 5% 
x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasa! 8 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 



Ay£H (2) · · . . STPD 
Ayat lni rnengatur peng@.naan sanks: a,dministras1 berupa bunga arau . 

yang ditcrbjtkan karena, . . 
a. P~!jak yang teirU.t~rng tkfak atau kun~ng d1ba~·~r; . . ,. _ , . . . . . . . 
b. pemeriksaan SSPD yang menghasilken paJak lrurang-d1bayar karena terdapat 

salah tulis dan atau salah hitung. 
Contoh: 

l. Pajak yang terutang tidak atau ,11Jui:ang dibnya1:: . ·. tv. ~ . ,,, ·: 

Dari peroiehan tanah dan bangurtan pada tanggal 21 ~S~p.tember .. J)09, \:'iaJib 
·pajak W&jib Pajak ~·A" rerotang, pajak sebesar Rp ~.000.000,;00. Pada saat 
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Huruf c 
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib ~t\~a..lz y~g. tid~ 

atau kurang mernbayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi adm1~1stcras1 
berupa denda dikenakan karena tidak dlpenuhinya ketentuan formal, mlsalnya 
tidak atau terlarnbat menyampaikan SSPD. 

Huruf b 
Y ang dimaksud derigan pemeriksaan adalah pemeriksaan kantor. 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas 

-I 

PasaJ l 8 
Cukup Jelas 

Pasal 17 
Cukup JeJas 

Pasal 16 
Cukup Jelas 

Pasal 15 
Cukup Jelas 

r: 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

2. Seorang wajib pajak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil perneriksaan 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak 
yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat rnenerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi adrninistrasi. 

3. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu 
paling lama 5 (lirna) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru 
dan atau data yang sernula belum terungkap yang menyebabkan penarnbah.an 
jumlah pajak yang terutang, maka Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. 

4. Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jurnlah pajak 
yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Bupati dapat rnenerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil. 
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Pasel 23 
Ayat (l) 

Apabile Wajib Pajak berpendapet bahwa jumlah pajak dalam ?;ur.at ~ete,tapan 
pajak dan pernongutan tidak s.ebagaiina..:na mestinya, make \VaJl~ P.aJak Glapat 
menga<j'ukah keberatan hanya kepada Kepala Daer!lh yang men~r-btt~·~. so:r~~ 
ketetapan pajak, Keberatan yang diajukan adalah terhadap maten atau 1~1 dari 
ketetapan 4,engc.tfi mernbuat perhitungan jumlah yang soehartisnya dibayar 

Ayar (2) 
Cukuip Jelas 

Pasal 22 
Ayat(I) 

Huruf a 
Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungan dengan Objek Pajak, 
contoh: 
l . Wajib Pajak tidak rrrarnpu secara ekonornis yang mernperoleh hak baru 

melalui program pemerintah dibidang pertanahan; 
2. Wajib Pajak pribadi rnenerirna hibah dari orang pribadi yang mernpunyai 

hubungan keluarga sedarah dalam gads keturunan lurus satu derajat ke 
atas atat; satu derajat ke bawat1. 

Cukup Jelas 
Pasal 21 

Ayat (2) 
Cu.kup jelas 

Pasal 20 
Ayat (1) 

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pernbetulan, Surat 
Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Kepala 
Daerah untuk melakukan penagihan pajak 

Pasal 19 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Rp 1.620.000,00 Jumlah yang harus dibayar dalam STPD 

Rp 120. 000,00' ~ ~). = Bunga = 4 x 2% x Rp 1.500.000,00 

2. Hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 
Wajib Pajak "B" memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni 2009. 
Berdasarkan pemeriksaan SSPD yang disarnpaikan Wajib Pajak .. B", ternyara 
terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak kurang bayar sebesar 
Rp 1.500.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD pada tanggal 
23 September 2009 dengan penghitungan sebagai berikut: . 
Kekurangan bayar Rp 1.500.000,GO 

Rp 80.000,QO €+J 
Rp 1.080.000.00 

Bunga = 4 x 2% x Rp 1000.000,00 
Jumlah yang harus dibayar dalam STPD 

terjadinya perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp 4000.000.,0.0. Atas 
kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember 200.9 dengan 
penghitungan sebagai berikut : 
Kekurangan bayar Rp 1. 000.000,00 
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Pasat 2$ 
Ayrit(l) 

Cukup jelas 

Pas-a~ 27 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasai 25 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mernberikan kepastian hokum kepada wajib 
pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu 
keberatan yang diajukan oleh wajib paja.k harus diberi keputusan oleh Bupati 
dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan 
diterima, 

Ayat (2) 
Dalarn keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya 
bertambah berdasarkan basil perneriksaan atau keterangan lain karena ada data 
baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan. 

'""'""') 

Pasal 24 
Ayat ( l) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas r: 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suaru keadaan 
yang terjadi di luar kehenda.k/kekuasaan wajib pajak. Misalnya karena wajib 
pajak. sakit atau terkena musibah bencana alam. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas" ad.alah mengemukakan 
dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak Iebih bayar 
yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar. 

~e~uru~ perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadapsaru 
jems pajak dan satu tahun pajak. · 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Cukup jelas 



A ")•) yat ( .... 
Hun.if a . . .. 

Dal1ar.n hal daerbitkan Surat ·1eguran dan Surat Paksa. kedaluwarsa 
pe-tragiha:n d,ihitung sejak tan~al p-enyar.npaian Surat Paksa tersebut. 

Pasal 32 
Ayat (I) 

Cukup jelas 

Pas~d 31 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Ayat (6) . . 
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengem?ali~ k~lebihan 
pernbayaran pajak dihitung dari batas waktu 1 (dua) bulan s~Jak diterbitkannya 
SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pernbayaran kelebihan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat(4) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Cukup jelas - 
Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi adrninistrasi yang dikenakan 
kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang 
dapat membebani wajib pajak yang tidak. bersalah atau tidak mernaharni 
peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa 
bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau 
dikurangkan oleh Bupati. 

Hurufb 
Bupati karena jabatannya, dan berdasarkan unsur keadilan dapat 
mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, 
misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak 
memenuhi persyaratan formal (memasuk.kan surat keberatan tidak pada 
waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. 

Huruf c s/d Huruf e 
Cukup Jelas 
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Pasal 39 
Ayat ( l) 

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas. di 
1bidang perpajakan daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan .,\vajib paiak 
yang rnenyangkut masalah perpejakan da.!!rah) antara Jain: 
a. surat 'pemberitahuan. laporan keuangan, dan Iain-lain yang dHapor.kan oleh 

wajib pajak; 
b. data, yang.diperoleh dalarn rangka pt:laksanaati p~meriksaan; .. 
c dokumen danrarau data yang diperoleh dari pihak ketiga -yang. ber.Sif~t 

rahasia; 
d. dokumen .dan/arnu rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentUM ::perafurc:an 

penmdang-undangan yang berkenaan, 

Ayat (3) 
Peraruran perundang-undangan yang- dimaksud dalam Pasal hli, antara lain, 
peraturan yang mengarur rnengenai disiplin pegawai negeri sipil. 

Huruf b 

Y~g dir:1aksud dengan pengakuan utang pajak secara: langseag edalah 
W~Jib pajak dengan kes~darannya menyatakan rnasih rnempunya, utang 
pajak dan belum melunasmya kepada Pemerintah Daerah. 
Y ~g din:1aksu.d dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah 
wajib pa~ak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia 
mengakui mernpunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah. 
Contoh: 

wajib pajak mengajukan permohonan angsuraru''pe_m.mdaan 
pembayaran; 
wajib pajak mengajukan permphpnan keberatan. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Ayat (5) 
Cukup Jelas 

PasaJ 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cu.kup jelas 

Pasal 37 
Cukup Jelas 

Pasal 38 
Ayat (I) 

) Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 
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JAMI3AHAN LEMBARAN DAER.AH KABUPATEN LAMPUNG Tlt-.41UR 
NOMOR 1 . 

Pasal 46 
Cukup Jelas 

Pasal 45 
Cukup Jelas 

Pasal 44 
Cukup Jelas 

Pasal 43 
Cukup Jelas 

Pasal 42 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Maksud dari ayat ini adalah pernbatasan dan penegasan, bahwa keterangan 
perpajakan daerah yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana 
a tau perdata ten tang perbuatan atau peristi wa yang menyangkut bidang 
perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Para ahli, seperti ahJi bahasa, akuntan, pengacara., dan sebagainya yang ditunjuk 
oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan Undang-undang perpajakan daerah, 
adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan 
kerahasiaan wajib pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (l ). 
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