
PEM ERINTAH KABUPATEN M UKd4 UKO

PERATURAN DAERAH KABUFATEN MUKOMT'KO

NOMOR : 18 TAHUN 2OO5

TENTANG

PA]AK PENGAMBILAN DAN

PENGOI.AHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : il

lr.

Mengingat : !-

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dengan telah ditetapkanny;r Undanq-Undang Republik

Indonesia Nomor 34 -lahun 2004 tentanq Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesi;: Nornor lU Tahun 1997 tentang Pajak s.

Daerah dan Retribusi Daerah.

b::hwa untuk mcningkatkan Pendapatrin Aslr Daerah Mukomuko

perlu di tetapkan denf\gan Per;:lur;rn Daerah.

Undang-Undang Nonror 34 -l'ahun 
2000 tr:ntanq Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Nxlara Republik Indonesia -fahun 
2"000

f,lomor 246, Tambahan l-ernbaran Negara Nomor 4t)4iJ);

Undang-tJndanq Nornor 03 l-ahun 2003 tr:rrt;rnc1 Pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupater;,Sdlma dan Kabupaten Kaur di

Propinsi Bengkulu (Lembaran Neqara Republik Indonesi;r Tahun

2003 f'lomor 2-i, -[';rrnbalrart 
[-embar-an Nt:c1ara Nornol ,12ir6);

?..

,.Fi"i
'I-:t
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4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor l0 Tahun

Peraturan Perundang .- undangan

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Nomor 4389);

2004 tentang Pembentukan

(Lembaran Negara R,epublik

Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor a$7);

Undang-undang Nomor 33 'l-ahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Nomor aa38);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a13B);

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.AH

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

tr
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b.

I'IEMUTUSKAF{ :

Menetapkan : PERATURAIII DAER.&H KABUPATEN MUKOMUKO

PENGOLAHANTEHTANG PA]AK PENGAMBILAN DAH

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;

C.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko;

d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko; $r

e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukonruko;

f . Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko.

g. pajak pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya

clisebut pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan pengolahan bahan

galian golongan C;

h. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pcrundang-undangan;

i. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengantbilan bahan qalian golongan C

clari sunrhN:r alanr cii dalam dan atau pctmuk;ran bumi untttk dimanfaatkan;

Surat psmbcritahgan Pirj;rk Dat:rah ylrul .;cl;rnitttny;l tlisirrql<;ll :;p IPD adalah surat

yang digunakarr op:h wajib pajak untuk ntclaporkan pt:rrqhitunclan elart pcmbayaran

pajak yang terlrutang menurul peraturan perunclang-undangan perpajakan daerah;
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n.

0.

k. Surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah sura[ yang

digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak

yang terhutang ke kas daerah atau ketenrpat lain yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah;

It. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya

Keputusan yang menentukan besarnya jumkah pajak

Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

adalah Surat Keputusan yang nrenentukan besarnya

disingkat SKPD adalah Surat

yang terhutang;

jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran

selanjutnya disingkat SKPDKB

jumlah pajak yang terhutang,

pajak pokok,besarnya sanksi

v.

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar-fambahan yang selan;utnya disingkat

SKPDKBT adalah surat keputusan yang rnenenlukan tamhahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih t3ayar yanc.; selanjutny;i disingkat SKPDLB

adalah surat keputusan yang mi:nentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lcbih bt:s.:r dari pajak yanq terrutanq atau tidak

seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat

keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
i'

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi adrninistrasi berupa bunga dan atau

denda.

BAB II
NAMA,OBYEK DAH SUBYHK PAJAK

Pasal 2

(1) Pajak yang dipungut abas kegiatan Eksploit;rsi bahan galian golongan C disebut

denctan nanra Pajak Peng.:mbilan dan Peng;olahan Bahan Galian Golonqan C

Obyek Pajak adalnh Keqiatan Eksploitasi baltan _qalian qolongan C.

Bahan Galian Golongan C sebagaimana dinraksud Pada ayat (.2) nreliputi:

a. Asbes;

b. flatu Tulis;

(:. Balu Setengan Permatir;

()\

(3)
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Halite )

aa.

bb.

rld.

f{

qg.

hlr.

Pasal 3

( I ) Subyek pajak adalah Orang pribacli ;rt;rtr lhcl,rn Y;rn,.; rnt:nclekplcitasi atau

mengambil bahan galian golongan C;

PERDA Kab. frlukomuko

i,

d.

e.

f.

g.

h

i.

i
.t,

k.

t.

m.

n.

o.

p.

q.

l-

:,.

t.

U,

Tahun 2OOS

'.4'ffi



(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan

bahan galian golongan C.

yang menyelenggarakan eksploitasi

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PA]AK

Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai jual hasil eksploitasi bahan galian

golongan C;

(2) Nilai lual sebagaimana dinraksud pad;r ;ryat { 1) dihitunc; clcngan nrengalikan

volume atau tonase hasil hasil exploitasr dengan nilai parrr atau harga standar

masing-masing jenis bahan galian golongan C;

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) pada masinq-masing jenis bahan

galian golongan C ditetapkan secara priodik oleh kepala D.rerah sesuai dengan

harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat;

(4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) ditetapkan olE:h Instansi yang

berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

Pasal 5

Besarnya -f;rrif 
Pajak clitctapkan sebesar 20 ol, (Dt.r;r Puiutr [:trsr'n).

BAB IV

WILAYAH PEITIUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PA]AK

Pasal 6

Pajak yang terutang dipungut di wilayah claerah tempat izin pengolahan diberikan.

Besarnya Pajak yan-q terutang dihitung dengarr cilr.i rnengalikan Tarif Pajak

sebagaimana dimaksurJ dalam Pasal 5 denqarr Dasar Penqenaan Pajak

sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 4.

i,

/t\
\ r,,

(2)
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BAB V

MASA PATAK, SAAT PAIAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAH UAN PA]AK .DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai

dasar untuk rnenghitung besarnya pajak terutang.

Pasal I

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecu;rli bila wajib

pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama delngan tahun takwirn.

Pasal I

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian

golongan C dilakukan.

Fasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;

(3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh fiup.:ti

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.0 ayat (1), Bupati

menetapkan pajak terutanq dengan rnenerbitkan SKPD;

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar

segera lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari saja SKPD diterima, dikenakan

sanksi administrasi bunga scbesar ?- ''l' (dua ;rilrscn) s;ebulan cian ditagih dengan

menerbitkan 5TPD.

i,

/1\

(2)

PERDA Kab. Mukomuka Tahun z(Ws



(1)

/)\

(3)

Pasal l"?

Wajib Pajak yang membayar sendiri,SPTPD sebagaim.:na dinraksucl clalarn Pasal 10

ayat (t) digunakan untuk menqhitung, rncmperhitunc;kan pajrk :;encliri yang

terutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) rahun sesudah saat terutanqnya pajak, uupati dapat

menerbitkan:

a. SKPDKB;

b, SKPDKBT;

c. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana climaksud pada ayat (2) hLrruf a diterbitkan:

a" Apabila berdasark.rn hasil perneriksaan atau keterangan lain pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar, clikenakan sanksi aclministrasi berupa

bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk janqka waktu paling lama 2.1 (dua pulLrh empat) bulan

dihitung sejak terutangnya pajak;

tr. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang clitentukan dan

telah ditegur secara teftulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2olo

(clua persen) sebulan dihitung darl pa.lak yanc; kurang atau terlambat dibayar 
i"

untuk jangka lvaktu paling lama ?-,1 (dua puluh empat) bulan sejak saat

terutang pajak;

(:. Apabila ketwajiban rnenEisi SPTPD ticlak drpxrnuhi pajak yanq t{-lrutangl dihitung

s{:lcord jaba[rtn dan dikenakan sarrksi adnrinistrasr berup;r ketir.rikan sebesar 25

"6 (dua puluh lima Persen) dari pokok pajak clii;inrlnh sanksi ;iclnrinistrasi

bcrupabunga sebesar ? o/u (dua pcr:,t:n) sebulan clilritung rlari p;rjak yang

kurang atau tt:rlantbat dibayar untuk janqk"r waktu p,rlinil l;inr;r ?,1 iilua puluh

cnrpat) bulan dihitung sejak saat terutaneytya pajak;

SKPDKBT sebagaintana dimaksucJ pacl.i ;:yat { ,r) irururf lr rJitcrbitk;rir apabila

ditemukan data b.rru atau data yang serrnljla bclurn terrunc;kap yrnq menyebabkan

penambahan juntlafr pajak yang terutanq,ak;rrr diken;rkarr sanksi aclrninistrasi

berup.r kenaikati :,t:fx:sat 100%r ( s;t:rAt,rr:; pi'rsiln) d:irr junrlah hc'krrranqan pajak

tersetrut;

(5) SKpDN sebag;rinr;irur tlrmaksuri p;rcla liy;ii f "l) lruritl i rlifclbitkitrr .r;:trbih jumlah

pajak yanq tt:rutanil:;dnlir tlesarny.l d(''n(l(irr lunrlalr krr'clit p;-ljitli;ll.tU 1:ajak ticl.rk

lerutanq dan tidak ada krexlrt p;i.1ak;

(4)

$
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(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB c.lan SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b:ticJak atau tidak sepenuhnya

dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih den-qan menrbitkan

STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2olo (clua Persen).

BAB VII
TATA CARA PEM BA,YARAI'\il

Fasal 13

(1) fiembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat tain yanq tunluk oleh

Bupati sesuai waktu yang ditcntukan cJal;inr SPTPD,SKPD,SKpDKtj;

(2) Apabila pembay;rran pajak dilakukirn rlitenrpat lain yanrl clitunjtrk,h;r:;il penerimaan

pajak harus disetor ke Kas Dar:rah selambat-lrrmbatnyail )l 24 ianr atau rjalam

waktu yanq ditentukan oleh Bupati ;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pad;r ayat (1) dan ayat (2) tlilakukan

dengan menggunakan SSPD. ;.

Pasal I"q

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

(2) Bupati dapat rnemberikan persetujuarr kepada wajib pajak untuk nrengangsur

pajak terutanq dalanr kurun waktu tertentu, s€telah memenuhi pi:rsyaratan yang

ditentukan:

Angsuran Penrt:.ryaran Pajak sebag;aimari;: c,lirnakslrcl p;rci; .ly.lt ( 2), harus

diletkukan secitra [eratur darr berturr:t*lurul dcngan dikenakan burrga scbesar 2

% (dua persen) setrulan darijumlah pajak yang belum atau kurang clibayar;

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk nienunda

pembayaran pajak s;rmpai batas waktu yanll ditentukan :;ctelah mr:menuhi

pcrsyaratan y;inq ditt:ntukan dengan dikcnak;ur bunq.r 2(Xr (dtr.i ix:r:;en) sebulan

dari jumlah perjak yang belum atau kuranc; dibayar;

(5) Persyaratan untuk dapat nrenganqsur clan menunda pembayarar'l ser[a tata cara

pembayaran angsuran dan penundaan sebagairnana dimaksud ayat (?-) dan ayat

(4) ditetapkan oleh Bupati.

(3)

(4)
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Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksucl dalam

bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaa:'n;

15 diberikan tanda

(2) Bentuk, Jenis, isi ,Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak

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

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PA]AK

Pasal 16

(1) SuratTeguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

pembayaran.

{2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat

peringatan atau surat lain yang sejenis,wajib pajak harus melunasi pajak yang

terutang. ir

(3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang rnasih harus dibayar tidak clilunasi dalam jangka waktu

sebagaimana ditentukan dalam Surat Tequran, Surat Peringatan atau surat lain

yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar clitaqih denqan surat paksa.

Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelafr lewat 21 (dua puluh satu) hari

sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yanq sejenis.

Fosal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi clalam langka waktLr 2 X 24 janr sesudah

tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat s()gera rnenr:rbitkan :;urat peringatan

melaksanakan penyitaan.

(1)

(2)
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Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang

pajaknya,setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggai pelaksanaan surat perintah

melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal

pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal,jam dan tempat pelaksanaan

lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk , Jeni:; dan Isi l-ormulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN,KERI NGANAN DAN
PEMBEBASAN PA.]AK }T

Pasal ??.

(1) f3uapti berdasarkan prermohonan wajib pajak dapat mr-'mberikan penqurangan,

keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penrbebasan pajak

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

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGU RAFIGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wzrlib pajak dapal:

:;i
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Membetulkan SKPD atau SKPDKB, KpDKBT atau STPD yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis,kesalahan hitunq dan atau kekeliruan

dalam penerapan peraturan perundang-undanEan perpajakan daerah;

Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

Mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Adinistrasi berupa bunga, denda

dan atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan

karena kelalaian Wajib pajak atau bukan karena kesalahan;

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan

atau pengurangan samksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib

pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga putuh)

hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT at;,ru STPD dengan

memberikan alasan yang jelas;

(3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan

keputusan;

(4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati

atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan,*"

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi di

anggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib pajak dapat menqajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas

tertentu:

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBI;

d. SKPDLB;

e. SKPDN;

l. Pemotonqan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b.

c.

::i
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(4)

(s)

(2) Permohonan keberatan sebagaimana rJimak;utl pada ayat (1) harus disampaikan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia palin6 lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan sKPDN cJiterima olc.h wajib pajak atau

tanggal pemotoganlpemungutan oleh pihrk ketiqa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat cliprrrtrlri karena ke-.adaan diluar

kekuasaannya;

(3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lanr;r 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana clinraksucJ pada ;ryat (2)

diterima sudah memberikan keputusan ;

Apabila setelalr lewat waktu 12 (du;.r bclas;) l:ulan sebagainran;r riimaksud pada

ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan pernrohonan keberatan

dianggap dikabulkan;

Penga;uan keberatan sebaq;aimana dinraksud pacla ,iyat (l ) trclak nrenunda

kewajiban rnembayar pajak.

Pasal ?5

(1) Wajib pajak clapat mengajukarr banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa

Pajak dalam jangka w.rktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan

Keberatan.

(?.) Pengajuan Banding sebagaim;:na dimaksurl iyat (1) tidal: rrxrir"rnd;"r kr:wajiban

membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengaluan keberatan sebaqaiman;r dirn;rksucl clalarn pasal ?.1 atau Banding

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian ;rtau selurulrnya, kelebihan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan penrbayaran pajak clikenrbalil<an rlcnqln clitambah

imbalan bunqa -s{:-hcsitt ?oA (tllr;t gtrr:,t.:lr):xit)ul,Jr.i iirrttrli;'r;rlirrrll,iiir,' ,r'1 itir;i lrultrlt i:nrpet)

bulan.

$r
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BAB XII
PTNGEMBALIAN KELEBIHAN PEMEAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penrbayaran

pajak kepada Bupati atau pejabat.

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (clua belas) butan sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala

Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan trrengembalian

kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan cian SKPDLB harus diterbit kan

dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayararr pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2-) langsung diperhitunqkan untuk rnelunasi

terlebih dahulu pajak dimaksud. ir

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2

(dua) bulan sejak diterbitkannya 
. 
SKPDLB dengan mcnerbitkan Surat Perintah

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (clua persen) sebulan ataE keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutanq pajak lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (4) ,pembayarannya dilakukan dengan cara

pemindahbukuan clan bukti pcmindahbukuarr clapal, clibt-:rlakukan :;ebaqai bukti

pembayaran.
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BAB XTII

KADALUARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsl setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila

wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) tertanqguh

apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

br. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik lanqsunq maupun

tidak lerngsunc;.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30 i,
(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi

dengan tidak benar aLau tidak lengkap atau melarnpirkan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali

jumlah pajak yang terhutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi

dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat)

kalijumlah pajak yang terhutang.

Pasal 31

-findak Pidana sebagaimana dimaksud dalam liasal 30 tidak dituntut siltelah melampaui

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau k:rakhirnya masa

pajak atau berakhirnya haqian tahun pajak al:au fxrrakhirnyl lalrrrn 1;;rj;rk,
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BAB XV

PENYIDIKANd

Pasal 3?

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah cjiberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksucl clalam Undcrng-undang Nomor B

Tahun 1981 tentang Kitab undang * undanq Hukunr Acar;,r pidana.

(2) Wewenanq pcnyidik *:bagaimana cjinraksud pacl;r ayat (t) ac1;ilirtr:

il. Menerim;t, nlt-'ncari, ntengumpulkarr dan menelitr keleranr_;;rrr ll;rg laporan

lrerkenaan dengan tindak pidana di bidang; Perpajakarr Daerah aqar

keterangan atau laporan tersebut menladi lengkap ti.rn jclas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menqenai orangJ pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yane dilakukan sehubungan dengan

tindak pidana perpajakan daerah terscbut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orancl pribacli atau badan

sehubunqan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

(].

t

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan clan clokumen-dokumen l;rin

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daeralr,

Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pencatatan dan

dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhaclaB trahan bukti

tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalanr rangka pelak^sanaan tuqas penyidikan

tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan rLrangan alau tenrpat

;rada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

Memotret scseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangtrannya cJan diperiks.r sebagai

tersanqka atau saksi;

Menghentrkan Pr:nyidikan;

Melakukan tinclakatt lain yancl Jrrrlu untrrk kr,:larrt ariirr lnnyicliknn rindak

pidana di bidan-q Perpajak;rn []aer;lh menurlrt htrkum yJng clapat di

pertanggungjawabkan.

$r
r1

:r.

h.

i.

l.

k.
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(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nremberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangiundang Nomr:r B Tahun 1981

tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara pidana.

BAB XVI

KETENTUAH PENUTUP

Pasal 33

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang

mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjanq mengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlakLr pada tanggal diunclarrqkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagainrana nrestinya.

ir

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerrntahkan pengundangan peraturan

Daerah inidengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko
Desember 2OO5

Ua-L€\
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{l) frr:nyidiknrt sllbart' irt.tna dim;rksud pnda ayaf (1) rnr:rntreritahukan dimulainya

lnnyiclikarr dan ntcny:rmpaikan hasil penyidik;:rrnya kcpada Penuntut Umum,

',tlsttai dcngan kctr:ntuan yang diatur dalam lJndanq.r:ndang; fiomor B Tahun 1981

t{'ntatxi Kif;rb IJrrrl.rnr] rrnrJarrrl flukurnr Acara Piclan,r

BAB XVI

i(T"TENTUAN PENUTUP

il)

Pasal 33

[)errq.rrr llcrlakrrny;i l)cratur;rrr Daerah ini maka semua peraturan yang

ntcnq;:t-ur menqenai lr;il yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

f lal- hal yanq belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksarraannya akan diatur dengan Peraturan BupaU.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku ;:.rda tanggal diundangkan dengan

ketentuarr apabila dikemudian lrari terdapat kekeliruan dalam

pengaturannya, akan diadakan perubah;)t r sebaqaimana nrestinya.

i,

Ac;,rt seliall or;Jnq dapat rncngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dacrah ini ck:ngan penempatan dalam L-embaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditefapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2OO5

BUPATI MUKOT"TUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukonruko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKC'

tA-
Drs. SYAUKANI DAHAEI
Pembinsn Utama ilud{ tllF. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEH MUKOMUKO TAHUH 2OO$ NOMOR : 1B SERI " B 't
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