
Menimbang

Menginqat

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOM UKO

PERATURAN DAERAH KASUPATEN FIUKOMUKO

NOMOR : ?O TAHUN zOOs

TENTANG

PA]AK RESTORAN

DEF{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA

Ir.

BUPATI MUKOMUKO,

lralrwa dengan telah ditetapkannya tJndang-L]ndang Republik

lndonesia Nomor 34 l"ahr-rn 2004 tentang pnrubahan atas undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1B l-ahun 1997 tentanq pajak

D;rerah dan Retribusi Daeralr.

;r
lnhw;r unt-trk rneninqkatkarr ircrrcl.rpa[;rrr Alli l),ri.-:rijlr lr,abupaten

ful ukonr ukc.r perl u ditetapkan denqan Pt:r;ltu r;r n [),]er..r i L

t,lrrclarrq-undanq Norncir -l'i l';rhurr ?000 l.entarrr; paj;rk Dacrah clan

ll.etriiru:;r Daerah (Lemberrarr Nec-jara l{epublrk lntjorresiii Tahun

2-000 Nonror 246, Tanrbahan [_crnbaran Neqara Ncrnor'1049);

Undang-undanq Nomor 0i -l-;rhun 200j tr:ntang pembentukan

Kcrbupaten Mukomuko, Kabupaten selurna clcrn Katrupaten Kaur di

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun

2003 Nomor 2.J, Tambahan l",ernrblr;rn l.,lr_.qara Nornor .t2tr6);

'2.

I lrttl.'rnq-unchnq Nornlr I {) i ;rlrrrrr

lr(rr.ittr;rn l:'t'rltft{l;tnr1 urrr-liirrrlitrt

Irrr,Jorur:;iir I-;rlttrrr .]t)O-l [r]r.rnr(rr',-i,

I'lortrur rl-ltj1.));

?(X).1 lrltt;,rl() l)i:rnl:cntukan

( | t'rr)l)ilt'.ll I Nerlitr;t t{epui:lik

| (illltl;1h,lri I (.:tnllitran Nrgara
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4. Undang-undanq Nomor 32 Talrun 200.] tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negar;r Republik Indonesi.r Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor aa37);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 200.1 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor aa38 );

{;. Peraturan Pemerintah Nomor 25'fahun 2-000 tenL;rnq Kcwenanoan

Pemerintah dan Kewenanqan Propinsi sebagai Daerah Otonom

Indonesia Tahun 2000 Nonror 54.

Nomor 3952.);

65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Nomor 4 t-itl);

(Lembaran Negara Republik
'T-ambahan Lembaran Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor

(Lembaran Negara Republik
'l'anrbahan t-embaran Nec;irra

fi. Puraturarr Daerah

Organisasi dan Tata

Nonror 05 'fahurr

Kerja Dinas Daerah

7005 tentang Struktur

Kabupaten Mukomuko; ;,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKI1TN RAKYAT DAERAI-I

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH K/IBUPATEN MUKOMUKO TENTANG

PAJAK RESTORAN"

PERDA Kab, Mukomuko Tahun 2OO5



C.

f1

e.

BAB I
KETHNTUAN UMUf"l

Pasal :

Dalam Peraturan Daerah ini yanq dimaksud denclarr:

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomr:ko;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kat:upaten Mukornul<o;

f.

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mukomuko;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daer;ilr Kabupaterr fvlukc-rnruko;

Pejabat adalah peeawcri yanq diberi tuqas t{'lrtentu di birj;inrl pcfpiiakan cJaerah

sesuai denqan perilturan perundanq-uncl;:nr;an yang berlaku;

Pajak Restoran yang sel;rnjutnya disebLrt patjak aclalah pajak at,r:; pt:l;ryanan hotel

dan restoran;

Restoran atau Rurlah Makan adalah trlnrpill Lrnl,Lrk mcnyabtrrp nrakanrn elun atau

minum yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk jersa boga atau

katering;

Pengusalra tlolel clan flestoran adalah perorangan rt;ru badarr yang

menyelenggarakan usaha hotel clarr restorarn untuk dan alas ni-lmanya sendiri

untuk atas nama pihak lain yanq men;adi tanggungannya; r.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat

yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor penghitunqan dan pembayaran

Pajak yang lerhitung menurut Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

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

digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan lxmbayaran atau penyeLor;rn pajak

yang terhutang ke Kas Dcrerdh atau ketempat lain y;rnq ditetapkarr olelr Kepala

Daerah;

5urat Keteta;lan P;r.1ak Dererah, yrnq sel;rnjutriya clisrngk.rl SKl,tl adalarlr surat

kepulusan yanq menentukan besarnya jurnlah pa;ak yanrS terhutancl;

Surat Ketetap;in [)aj;:k Dacrah Kurarrg L]ay.rr yang selanjutnya disingkat SKPDKB

adalah Surat keputusan yafrrj menentukan besarnya lurnlah paiak yanq terhutang,

junrlah kredit p.rjak, jr"rrrilah kekurfinc;arr llcnrbay;irarr lrajak 1rckok, bt'r.rrrry,r sanksi

irrlr niniltr;r:;i, dlrr jur nl;ilr y;rrr<1 nrasil-r lr;rru:; dib,ryirr ;

llur;rt Ketr:titpati Pajak l).rt-.r,tlr Kuranc; [1;ry;rr | ,:ntbttitrirt, vdrrrJ :;r]llriJutny.r clisingknt

SKPDKBT rrdiilalt Surat. Kcputlrrrn yan(l nrt':ncnlLrkan 
'l;rnrfr;rhln alae lumlah pajak

yanc; telah clitert;rpkan ;

h.

k.

t.

I'J.

I
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o.

p.

q"

n.

r.

surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB

adalah iumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredlt pajak lebih besar

dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya SKPDN adalah surat

keputusan yang menentukan jumlah pajak yang yanq terutang sama besarnya

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

Surat Tagihan Pajak Daerah yanq selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa buncta clan atau

dr:nda;

Badan adalafi suatu bentuk badarr u:;aha yang rleliputi pofsuroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainny.r, badan usaha nrilik llegara atau Daerah

dengan nama dan dalam bentuk frpapun, persekutuian, perkumpulan, firma,

kongsi, koperasi, yayasan atau org;:nis;rsi yanq sejcnis lcmbag;: clan pensiun,

bentuk usaha tetap serta trcntuk badan usaha lainnya;

Sural Keputusan Keberatan adalah surat keputusan aLas keberatan terhadap surat

ketetapan pajak claerah Kuranq Bayar, :;ur;rI Ketctapan pajak Dacralr Kur;tnc.; Bayar

Tanrbalran, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, aiau terhadap pemotonqan atau

penrunqutan oleh pihak ketiga yang diajuk..rn olelr \l/ajib Pa;.rk;

Putusan bancling ndalah putusarn Badan l)r:nyelerrrari 5ir:nqkct;r p.r;ak at,as banding 
$'

terhadap surat keputusan keberatan yan-q c|ajuk;rn olelr wajiir palak;

Pemeriksaanadalalr serangkaian kegialan rrntrrk mcncari, nrerrc;r:mpulkan dan

rnengolah data dan atau keterangan larnny;i dalam rangka penctawosan kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daeralr bcrdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undang;an perpajakan daeralr;

Penyidik tindak pidana di bidang perp;rjakan dai:r;rh adah:fr sc-:ranclkaian lindakan

yang dilakukan cileh pr:nyidik pegawai Ne-qe:ri sipii yan!] se:larnjutnyii disebut

Pcnyidik, untul< rrc--ncar i sr:rta menq;umpulkan buktr yilnq cJcnc;an bukti itu

membuat feranc; ttndak pidana c1i fricJanq pcrpajakan l)iiiir.)h y,rnr; tcrladi serfa

mcne-,ntuk;rrr [t:l SAnc1kany, r.

BAB I1

NAMA OBYEK DAN St.IBYTK PA)AK

Pirsfil J

Dengan nama Pajak f{c:;torirn clipunqut Pajak ata: :cti;:pl pt:layanaruin f(lstorfirl(1)

PERDA Kab. Mukomuka Tahun 7OOS



\l

(2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan !e1n! clisedi;rkan

restoran;

pemllayaran

(3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) adal.rli :)

Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai cli:ngarr fasilitas

penyanmpannya;

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. Pelayanan usaha jasa boqa/katering.

b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya

tidak melebihi Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Restoran adalah oranq pribacli atau baclan ytnq melakukan

pernbayaran atas g:layanan restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah pengr:saha r{-rstoran.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN

CARA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yanc; dilakukan kepacla rc-'storan.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebcsar 10o/o (sepLrluh persrrr)

Pasal 7

Besarnya pa";ak terutancl clilritung; dengan car;l nrenqalikan tarif pa;ak st-:bagaimana

dimaksud dalam f:asal 6 clt-.nqan dasar pcngi]na(rn paiak seb;rqairnanl dimaksud dalam

Pasal 5.

i,

PERDA Kab. I4ukomuko Tahun 2OOS



(1)

(2)

BAB IV

WILAYAH PTMUNGUTAN

Pasal I

Pajak terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

BAB V

MASA pAtAK, SAAT PIUAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PA.]AK

Pasal I

Masa pajak adalah jangka pungutan yang dipungut tiap satu bulan takwinr

Pasal lti

Pajak terutang terjadi saat pelayanan dan atau pemtrayaran di restoran.

Pasal 11

Setiap wajib pajak wajib'mengisi SPTPD.
i,

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, ben.rr dan

lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

sPTPD sebagaimana dirnaksud ayat { 1), harus disampaikan kepacta Bupati

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi tata cara pengisian dan prenyanpaian SPTPD ditetapkan olr:h tlupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENFTAPAN PAJAK

Pasal 12

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dinraksutJ dalant Pas;il I I ryat ( l), Bupati

nrenetapkan paiak terutanq dengan menerbitkan SKPLI.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak;rtau kurang dibayar

setelah k:wat waktr-r paling lama 30 (tiqa pulufr) lurri sejak SKPD diterima,

dikenakan Sanksi Administrasi seLesar 1-06 (dua grerx:n) sebuliirr dari jumlah

tagihan dengan menerbitkan SPTPD.

(JJ

( 1)

PEROA Kab. t{ukomuko Tahun 2OOS



Pasal tr3

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPI-PD scbagairnana dimabucl chrlarn Pasal 11

ayat (1) digunakan untuk menghitunq, rnempe:rhitungkan dan menetapkan pajak

sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (linra) tahun sesuclah s;:;it

menerbitkan :

a. SKPDKB;

[:. SKPDKIII;

c. SKPDN.

paj;ik, fluplti dapat

(3) SKPD sebaqaimana dimaksurl pada ayat (.r) iiuruf ;,r diti:rbitk.;rr .

ir. Apabil;r ltr'rda:;arkari lta:;il prr,rnrrlik:;;r.irr ;rt;'rrr ki.lcr;irrc;;trr l,'rirr i:iti.rk yang;

terutang tidak atau kurang clibay;rr, ciikenakan sanksi Adniinistrasi 2-olo (dua

persen) sebulan di hiutng dari pajak yanq kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu palinq l;rma 24 (dua pululr i:mpat) bulan r.lihitung sejak

saal terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan cialam ;ar-rgka waktrr yirng; clitentukan dan

telah rlitegur secara tertulis, cJlkenakan sanksi Administrasi sebesar 2-olo (dua i"

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dr-ra puluh cmpat) trulan dihitung sejak

saat terutanqnya palak.

r. Apabila keu;a1b;rn menc;isi SPI'PD lirlak ciipt'nuhi, pa;ek yanq terutang

clihitunq sccara jabatan, clikcrrak;in :;nkli Aclnrini:,traEi :;ebitsnrr 25% (dua

pululr linr;r gtt'rstrn) clart pokok J:,,iiak riitarriblh :;anksi hclrninislr;:si sebesar

?%, (duit pcr:,c,n) lebulan ti:rhrtunq dari paj;rk yanq kurang ltillt lerlambat

dib.tyar untuk lanqka waktu palinll lirm;i ?.1 (dua pLrluf'r rrnrpatJ bulan

clihittrnq st:1ak saat terrutanqnya pajali"

(4) !;KPDKB f sebaq;ain-r;rrr.i clirlaksuri f'rr,rd, r , iy(ii (,t'i lrr inrl lr iliterbrlkarr apabila

clitemukan data b;irLi atnu clata yancl senrLlla bllurr tcrunqk(rLr yJlrq mcnyebabkan

penanrbah;rn lunrl;rfr pla;ak yanc-_1 te.:rufirr1r1,,rk;rrr dikenak,rlr:;;rnkqj Actmnistrasi

bcrup;r kernaikliri ',;r:t-rc:,atr 100'i/o (lrr;rtrr'; pr.'r'!i,'rr) rlcrr lrrrnl,rlr flt.f,luran<1;rn pajak

tr'rsr':brrl .

PERDA'Kab. tlukomuko Tahun 2OOS



(1)

(5) SKPDN scbagaim;llta drrnaksud pacl;i ay.rf (?) fllrrur { {lttdif}rlkar) apalril;i jumlah

pajak yanq terrutang firma besarnya ck:nqrn ;urnl;rh krt tlrt Li,.rlak ;:tltr palak liclak

terutang dan tidak acla kreclit pajak. 
:

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutanc; dalanr StiPDN ,..J;rrr SKPDKBT

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

dibayar dalam ;angka waktu yang telah ditcntukan, clitaqih clenqan menerbitkan

STPD ditambah denqan Sanksi Administrasi s;ebr:srr ??i, (iluir ;ref s{tn) sebulan dari

.;umlah t.rqihan

(7) Penambah;rn luttthft palak y;rnq 1i':ruti:nc; i;r:b;rq;rinr.rri;i dlnrok-.;ritJ Lri.ida ay;it (4)

tidak dikenakan Jriid;r uta;ib pnjak lp;:i-ril;r rttt,:l;i1;r,rrk;rn :.r')Lirir :.i,ix,lrirrr ili[ikLrk;rn

lindakan Denrerik:;arar r.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYAIIAN

Pasal l-4

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daer;rll atau lernp;rf hur !.111i; clitunjuk oleh

tlupat.i s;esuai waklu yanq ditentukan dal.rrl SftfPD,:;Kl), :jKIrl)l.iill, d,rrr StTpD.

(?) Apaibila pernbayaratr paj;rk clitentpat lairi y;rni'; rJitLrniuk, li,t!il pi:rfrr:tri11lan pa;ak

Itaru:; clisetor f:e ka:; daeratt :;elamb.rt-l;riitbafrry.'i i ..'.i iirlr ,rf;irr rlalanr waktu

yang ditentukarr olelh llupalr.

(.1 ) fit,:nrbay.lrart ;rl1;rk:;r:baclatm,trur dirtr;rli:,t, 1 1r.rt,l,r ii'7,rt it : tj,trr i-rlt.irl.tkrrkirrr clengiirr

rncnqclunak;ln li1iPt r

Pasal ll,

l)cnrbayirrln J.r;i j;ik lriiru:; li;rru:.; clilirkuk;tri r;(li..elt(iit1, iil;nr lL.rlt.r:.

Bupati clapat. rnenrLx,-'rikan persetuju;:rr kcpadn Wajih frn.1i:tl r-trttr-rk iTlcngangsur

Ptajak tttrutanrl cl;'rl,lnt kttntrr wakt-u [ertcnltr ,;rfr.latr rr]t)ntenllli 1xrr.;y:rrat<ln yang

clilentukarr.

(3) Anqsur.in petnt-l;ryar;tn lrtrj,rk :;u.birc,;ilirrr;rrr;r r.lirtr.rk:;trii pitili rtttrl (-),t, harus

dilakukan secarra trtratur dan bcfturut-trirut dt-'nqan clikcriaklr.t brrnc;;r sebesar 2olo

(rlua pr:rsc'n)sebulatt rlari jumlah pai;rk y,inc1 hi.'lurn alau krrrancl lr;rytir

l,

(r)

(2)
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Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu Zx24jam sesudah

tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera rnenerbitkan surat perintah

melaksanakan penyitaan.

Pasal 2O

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajak, setelah

lewat l0 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan

penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada

Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, janr clan ternpat pelaksanaan

lelang, juru sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak *"
daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGAruAN DAN
PEMBEBASAN PA'AK

Pasal 23

Bupati berdasarkan permohonan waSib Pajak dapat memberikan pengurangan,

keringanan, dan pembebasan pajak.

Tata cara pemberian pengLrrangan, kcringanan clan penrbebasan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEI4BETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGGUNAAN SANKSI ADMINISTRASI

(1)

(2)

PFRDA'Kab. ltlukomuko Tahun 2OOS



(i)

(2)

Pasal 24

Bupati karena jabalan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan

SKPDB atau SKPDBKT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan

tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-

undangan Perpajakan Daerah.

Bupati dapat :

a. Mengurangkan atau menghapus Sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan pengurangn

atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya

ditunjuk atas suatu :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN;

kepada Bupati atau Pejabat yang

Keberatan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang

jelas.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak serara jabatan,

wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketr,:tapan pajak tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktur palini; lanra .J (tiga) bulan sejak

tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pernungutan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1), kecuali walib pajak dapat me nunjukkrn bahwa jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

ir

(1)

(2)

(3)
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(s)

(6)

KeberaLan yang tidak rnernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban nrembayrrr pajak dan pelaksanaan

penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal ?6

(l) Wajib pajak dapat me.ngajukan permohonan lr;indrnq hanya kepada Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Kcputus.rrr mengenai kcberatan yang

ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengajuan permohonan l3anding tidak rnenunda kc-.w{iban mernbayi:r pajak dan

pelaksaan penaglhan pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagiarr atr,ru seluruhnya,

kelebihan pembayaran ;xjak dikembalikan dengan ditambah imbalan buncl;r sebesar 2olo

(dua persen) sebulan untuk palinq lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEIL{BAYARAN P-AJAK

Pasal 28

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, rvajib pajak d.rp;rt nrcngajukarr penrohonan

penglembalian kepada tlupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lanra 12 (due belas) br"rlan sejak diterinranya

permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.) dilampaui tlupati tidak

memberikan keputusan, permohonan plngemhalian kelebihan pembayaran pajak

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkarr dalarn waklu paling lama 1

(satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak rnempunyai ulanq pajak lainnya, kelebihan pcrnbayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada .ryat (2-) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utancl pajak dimaksud.

;.
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(s) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama Z

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu

2 (dua) bulan sejak diterbitkannya sKpDLB, Bupati memberikan imbalan bunga

sebesar 2olo (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran pajak.

Pasal 29

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak cliajukan secara tertulis

kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib pajak;

b. Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak clisampaikan secara

langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat i"
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan pajak.

(5) Apabila kelebihan pembayaran psjsk diperhitungkan clengan utang pajak lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan

cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juqa berlaku sebagai bukti

pembayaran.

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 3O

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kaclaluarsa setelah rnr:lampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak sejak saatnya terutangnya pajak, kecuali

apabila w.rjib pajak melakukan tindak piclttru.t ctibidang grerpajakan claerah.

(6)
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(2) Kadaluarsa penagihan pajak seLragaimana dimaksucl pada ayat (t) tertangguh

apabila :

a. diterbitkan surat leguran dan surat paksa atau;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsunq maupun tidak

langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 3L

(1) Pejabat yang karena kealpaannya ticj;rk rnemenuhi kewajiban, merahasiakan

sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 31 ay;rt (1) dan ayat (2), clipiclana cJengan

pidana kurungan paling; larna {l (enanrl bul::rr atau clcnc.lii palinq banyak Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Pejabat yang sengaja tidak nremernul-ri kcw;rjibanny;i ataLr seseorang yang

menyebabkan tidak dipenuhiny.r kewajiban pe3abat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidanan kurungan palinq lama (l) tahun

atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;.
(3) Penuntutan terhaciap tindak pidana sebagaimana dimaksucJ ayat (1) dan ayat (2)

hanya dilakukan atas pengaduan oranq yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Besarnya denda maksimum sebagaimana climaksucl ay.:t (1) cian ayat (Z) dapat

ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundanq-undangan yanq bertaku.

Pasal 32

(1) Wajib pajak yanq karena kealpaannya ticlak rnenyanrpaikan SPTPu ,rtau rnengisi

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

benar sehingga mcrugikan keuanglan daer;rh dapat ciipiclana ciengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun cJ;rn atau dcnrja prarlincl banyak 2 (dua) kali

jumlah pajak yanq terhutanq.

(2) Wajib pajak yang cJengatn sengaja liclak rnenyampaikan SPIPD at.ru rnengisi

dengan tidak bcnar at;ru tidak lengkarp atau nrelarlpirkan kctcrangan tic]ak benar

selringga rneruqikan keuanqan rJar,:ralr dapat c1i1:iciana {lcn<1;:n pidana penjara

paling lama (dua) t.rhun datn atau drndi: 1r;rlincy i:;rny;rk ,1 (rtrlpat) kali lunrl;rh pajak

yang terhutanq.
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BAB XV

PENYIDIKAIU

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang perpajakan daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan 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 dilakukan sehr:bungan dengan

tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;

c. Meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan denqan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang

berkenaan dengan tindak pidana dibidanq Perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan, i.
;rencatatan dan dokumen-dokunren lain, serta rnelakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalanr r;rngk;: pclak-sanaan tuclil:; penyidikan

tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

q. Menyuruh berhenti, melarang seseoranql nreninggalkan rLl;ingan atar-r tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlanc;sung dan memeriksa identitas orang

dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana climaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan denqan tindak pidana pcrpajakan daerah;

i. Memangqil orang untuk didengar keterranqannya rJan diperilsa sebagai

tersangka atau saksi;

j Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yanq pcrlu untuk kel;rncaran penyidikan tindak pidana

clibidangl pt:rpalakarr clacrlh rrrrrnur rrt f rLrkLrrn y;rnq ciapat

d ipeft a nqq unqj,:wa bk;tr r "
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(1)

(2)

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.

BAB )O/I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :iemua Peraturan yancl mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

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

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeralr Kabupaten Mukomuko. ir

Ditetapkan di Mukomuko
Desember 2005P

uKo,

*a._,

UHU

/z- ra /l[*]l-\^l
/t+., \-*--1 ,,..\

-\:*w*,,ff
\ 'i'n'* ;- --,.-' .'r.' , ,//
".,1,i, $.ttYy'--l;..-;,;-!'- -
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(r./

( 2.)

(3)

(3) Penyidik sebagaimana dintaksud;rada ayat i1) mernberitahukan dirnulainya

penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor B Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.

8AB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak txtrlaku laqi.

Flal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inr .;r:;:anjanrl rnengenai

pelaksanaannya akan diatur denqan Peraturan tlupati.

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, nlemerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalanr Lembaran Daerah Kabupaten fnlukomuko. i,

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2OO5

SUP/TTI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomukcr

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPA'I'EN MUKOMUKO
I
I

l, ,t
tYt,'^"'[,'-
v

Drs. SYAUKANI DAHARI
l'ornbinarr Utama Muda HlP. 010O8211]6

LEMBARAN DAERAH KABTJPATEN MUKOIdTJKO I AtJTJN ?oo5 NoMolt : ?0 sERt ', B "
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