
 

 

LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 1 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR    1     TAHUN 2011 

TENTANG 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS  TANAH DAN BANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting, guna 

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah 

dalam melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat serta mewujudkan kemandirian 

daerah ; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 

ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
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2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

merupakan pajak daerah, dan pelaksanaannya 

harus diatur dengan peraturan daerah ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Laut tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan ; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959  tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756) ; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)  

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);   

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13);   

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2001 Nomor 1);   

 

Dengan Persetujuan Bersama : 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  

dan 

BUPATI TANAH LAUT 

 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN 

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak  atas tanah dan/ 

atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 
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9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT, 

adalah Surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak dan 

bukan merupakan bukti kepemilikan. 

10. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 

hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sabagaimana dimaksnd 

di dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.   

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan  

Pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan daerah. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan daérah. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) 

bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar 

bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

yang terutang. 

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak 
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yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak 

serta pengawasan penyetorannya. 

16. Nilai Jual Objek Pajak, yang salanjutnya disingkat NJOP, adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 

dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau NJOP pengganti. 

17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat 

NJOPTKP adalah Nilai jual objek tidak kena pajak yang ditetapkan. 

18. 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 objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

parundang-undangan perpajakan daerah. 

19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang salanjutnya disingkat SPOP, 

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 

subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sesuai dengan ketantuan peraturan perundang undangan parpajakan 

daerah. 

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 

bukti pambayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

daerah rnelalui tcmpat pambayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak yang terutang. 
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22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, 

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kapada 

Wajib Pajak. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih 

harus dibayar. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketatapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 

adalah surat ketatapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB, adalah surat ketatapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besardari 

pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
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undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas kaeberatan 

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, Surat 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. 

30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak. 

31. 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 berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 

peiode Tahun Pajak tersebut. 
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
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tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak 

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.  

 

Bagian Kesatu 

Objek Pajak 

Pasal  3 

(1) Yang  menjadi objek pajak adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau 

Bangunan.  

(2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud 

ayat (1) meliputi : 

a. Pemindahan hak karena : 

1) jual beli; 
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2) tukar menukar; 

3) hibah; 

4) hibah wasiat; 

5) waris; 

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8) penunjukan pembeli dalam lelang; 

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

10) penggabungan usaha; 

11) peleburan usaha; 

12) pemekaran usaha; atau 

13) hadiah. 

b. Pemberian hak baru karena : 

1) kelanjutan pelepasan hak; atau 

2) diluar pelepasan hak. 

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Hak milik; 

b. Hak guna usaha; 

c. Hak guna bangunan; 

d. Hak pakai; 

e. Hak milik atas satuan rumah susun; atau 

f. Hak pengelolaan. 
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Pasal 4 

Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh : 

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik; 

b. Negara untuk penyelengaraan pemerintah dan/atau untuk 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 

c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan 

tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut ; 

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum 

lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; atau 

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 

Bagian Kedua 

Subjek Pajak 

Pasal 5 

(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan/atau Bangunan adalah 

orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 
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(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 

orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

 

BAB III 

TARIF PAJAK,  DASAR PENGENAAN  DAN CARA PERHITUNGAN 

PAJAK 

Bagian Kesatu 

Tarif Pajak 

Pasal 6 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen). 

 

Bagian Kedua 

Dasar Pengenaan Pajak 

Pasal 7 

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). 

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam hal : 

a. Jual beli adalah harga transaksi; 

b. Tukar menukar adalah nilai pasar; 

c. Hibah adalah nilai pasar; 
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d. Hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. Waris adalah nilai pasar; 

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah nilai 

pasar; 

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap adalah nilai pasar; 

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 

hak adalah nilai pasar; 

j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai 

pasar; 

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

l. peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

n. hadiah adalah nilai pasar; dan 

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi dalam 

risalah lelang. 

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana pada ayat (2) 

tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada 

tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai 

adalah NJOP Pajak  Bumi dan Bangunan. 
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(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). 

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus atau satu derajat keatas atau satu derajat kebawah 

dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / isteri, Nilai Perolehan 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- 

(tiga ratus juta rupiah). 

 

Bagian Ketiga 

Cara Penghitungan Pajak 

Pasal 8 

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6  dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek  Pajak 

Tidak Kena Pajak  sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 

dan/atau ayat (5). 

 

 

 

BPHTB = (NPOP – NPOPTKP) X 5 %  
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(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o tidak diketahui atau lebih 

rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi 

dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai 

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (4) dan/atau ayat (5).   

 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di 

wilayah Kabupaten Tanah Laut. 

 

BAB V 

SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal 10 

(1) Saat yang menentukan pajak yang terutang atas perolehan hak atas 

tanah dan/atau bangunan untuk : 

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
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b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

e. Waris adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal 

dibuat dan ditandatanganinya akta; 

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 

hak adalah tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 

l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

akta; 

n.  hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; atau 
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o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang; 

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 11 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta 

pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak 

menyerahkan bukti pembayaran pajak. 

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat 

menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. 

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran 

Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah 

Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. 

 

Pasal 12 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 

membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau 

risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada 

Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 
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Pasal 13 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang 

membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan 

sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta 

lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. 

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 

membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi 

administratif 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 11 ayat (3) dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal 14 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang teutang berdasarkan 

surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa karcis dan nota perhitungan. 

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 

dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

 

Pasal 15 

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 

15 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) dan ayat (5) 

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

BAB VII 

MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 16 

(1) Masa Pajak merupakan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 
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(2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

(3) Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender. 

 

Pasal 17 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan 

menggunakan SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT. 

(2) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank Kalsel atau 

tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan surat 

setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD. 

(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi harus diisi 

dengan jelas, benar, dan lengkap dan disampaikan kepada Kepala 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan 

penelitian. 

(6) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 18 

(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus. 

(2) Pajak dilunasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah saat 

terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak 

untuk melunasi pajaknya. 

(3) 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. 

(4) Bupati 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) sebulan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, 

Pembayaran  dengan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 19 

(1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Umum Daerah atau 

tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan menggunakan SSPD. 
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(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSPD, ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal 20 

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika: 

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk 

paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pembayaran STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  

 

BAB VIII 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

 

Pasal 21 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak, 
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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 Paksa; atau 

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

tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 

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 

Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

 

Pasal 22 

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

melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. 

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak 

kabupaten yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



25 

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 23 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Kepala Daerah dapat menerbitkan: 

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 Kepala Daerah dalam 

jangka waktu tertentu 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. 
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c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan 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 terutangnya pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi adminstratif berupa 

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 

tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika 

Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a angka 3) tidak dikenakan sanksi administratif 

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 

terutangnya pajak. 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 24 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

Ditetapkan di Pelaihari 
Pada tanggal 6 Januari 2011 
BUPATI TANAH LAUT, 

cap ttd 

    H. ADRIANSYAH 

 

Diundangkan di Pelaihari 
pada tanggal 6 Januari 2011 
 plt.SEKRETARIS DAERAH, 

 

                    ttd 

      H. NOOR IFANSYAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 

NOMOR 1 


