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PEMERINTAH I(ABUPATEN MU KOMU KO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

?1 TAHUN 2OO5

h.

t.

TENTANG

PA]AK HIBUR.AN

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO

bahwa dengan telah difetapkannya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Unclang-Undang Republik Indoncsia Nonror 1B l-ahun 1gg7

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

bahwa untuk rneninqk.rtkan Pendapatan A:;li Dae rah

Kabupaten Mukonruko perlu clitetrpkan clengan Peraturan

Daerah.

Undang-Undang Republik Inclonesia Nomor 34 Tahun ?0fJ0

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dct€rnh (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nclmor 246,

fambahan Lembaran Negara Nornor 40aB);

Undanq-Undang Nonror 0J -lahun .1003 tentang

Pembentukan Kabupaten Mukontuko, Kabupatcn Seluma dan

Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (l-i:mbaran Negara

fLepublik Indonesia Tahun 2003 Nornor 23, -[ambahan

Icmbaran Neqara Nornor -V952);

t..lnrlanq-t,lndanq Nonrclr l0 I'.rl'rrrrr .)00.1 ti,rrt;,imc; l)crntxtntukan

Perdturan l)erurtd.rnq uncianq;.rrr (l ernb;rr;:n Negara

Il.cpublik Indonesia'l';rlrun 2004 f$orlor li.J, -l-ambahan

LenrLr.lran Negara Nonror a3B9);

i1
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!
J.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

No 22 Tentang Pemerintahan Daerdr (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambatran

Lembaran Negara Nomor aa37);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lenrbaran Negara

Nomor aa3$;

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

3e52);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Nonror 4138);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun

2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Dinas Daerah Kabupaten Mukonruko;

6.

7.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI I"TUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ' ;ill;lTx;l:*" 
KABUPATEN r'ruKoMUKo TENTANG

i,
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal L

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukornuko;

c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko;

d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukonruko;

e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tt-.rtentu dibidang perpajakan Daerah

sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang bcrlaku;

f. P.rjak Hiburan yang selanjutnya diserbut pajak adalah pLlnclutan claerlh atas

penyelenggaraan hiburan;

9. lliburan adalah semua jenis pertunjukarr, pernrainan clan at;ir-r keranraian,clengan

nanra dan bentuk apapun yang ditonton ataLr clinikmati c-rlch sctiap orancl clengan

dipungut bayaran,tidak termasuk penggunaarr fasilitas untuk berolah raga;

h. Penyelenggaraan hiburan adalah orancl pribacii atau bad.rn yang

mertyelenggarakan hiburan baik untuk dan atau atas namanya scncliri maupun

untuk dan atas nama pihak lain yanq menjadi tanggunqannya;

i. Penonton atau pcngunjunq adalah, setiap oranq yang menghaciin suatu iriburan

untuk melihal, nrendengar atau nrenikni;rtiny;r ;ilau rncnggunakan lasilita:; yang

disediakan oleh penyelenggara, karyawan, ;irtis, cl;tn ntau petugas yang

menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;

j. Tanda rnasuk adalah :uatu tancJ;r at;ru alat yanq :;ah clenc;an nlrrr.r e.larn clalarn

bentuk apapun yanq clapal clic;unakln trnt.uk rncrroriforr, rncnglluntktn clerrr atau

menikmati hiburan;

k'. Surat Pemberitahuan P;rjak Daerah yancl st:lanlulrry;r clisrrrqkirt !,PIPD nderlah Surat

yang digunakan oleh wajib p;rjak rrntrrk melaporkan pe nghitungan clan

pembayaran pajak yang lr:rlrukrnq rrlcnrrrut I:'er[rturan Pr:runcl.lng-undanqan

perpajakan Daerah;

l" llurat Setoran Pajak Daeral'i, yang :;elarilulnya disingkat !:SPD adal;rll Sura[ yang

cliqunakan oleh wajib pajak untuk melakukarr pemb;iyaran at;ru pcnyetoran pajak

yang tcrhutanq ke K;i: D;erah clan ;il;ru lictrrnrp;rl llirr y,rnrl diti:l;tpkirn olch

[3upati;

nr. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang scl.rnjutny;r clising;kat IIKPD adalah Surat

Keputus.rn yanq rnelnentukarr besarny;r lunrlah pa;ak yanq tefhut;inq;

;.
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n.

o.

surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB

adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang

terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kckurangan pernbayaran pajak pokok,

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

surat Ketetapan Pajak Daerah Kuranq tlayar Tambahan, yanE selanjutnya

disingkat SKPDKBT adalah suart keputusan yang me,:nentukan Tambahan atas

jumlah pajak yang telah ditetapkan;

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya clisingkat SKpDLB

adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kretlit pajak lebih

besar dari pajak yang terutang atau tidak sr:harusnya terutang;

r.

Surat Ketetapan l)a";ak Daerah Nihil yang sclanjutnya SKPDtrl aclllah surat

keputusan yang mencntukan jumlah pajak yanq yang terutanq samn besarnya

dengan jumlah kredit .rtau pa;ak tidak terutang clan tidak ada kreclit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD ac!.rlah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunqa dan atau

dencla;

Badan adalah suatu bentuk baclan usalxi yang rneliputi fli-trseroan terbatas,

prlrseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Neqara atau Daerah i.
dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuian, perkumpul;in, firma,

kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dan pensiun,

bentuk usaha tetap serta bentuk badan usalr.t lainnya;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat

ketetapan pajak daerah Kurang Bayar, surat Ketetapiln pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Daerah lJihil, at;iu terhaclap penrotongan

atau pemunqlutan oleh pihak ketiga yang cliajukan olelr Wajib flajak;

Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian sengketa p.rjak atas

banding terhadap surat keputusan keberatan yarng diajukan olch wa;lb pajak;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegliat;rn untuk mencari, rrrenc,lunrpulkan rJan

ntengolalt dala dan atau keterangan lainnyri dalanr r;rnqka [)engawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban pcrpajakarr rl;reralr l-rr:rclirr;ilrkln ketentuan

peratura n per unda nq;-uncla nqan Jrerpaja ka rr dat:rir t'i ;

l)enyidik lindi'rk piclana cli lrid;rnq pr:rpa.;;rk;rn rl;trrlr .:ti;rl;iit ..;r.]t.Jr](Jk.tii)rr tind;rkan

yang dilakukan olt:h l'erryidik [te<;awai t'Jcqcr-i 5ii;il ylncl srlan,lutnya elisebut

Penyidik, ttntuk ntt'nciiri -';erta tncnc;urnpullian bukti yirnll dt-'nc;arr trirkti itu
rnembu;.it tt:ratnc; lindak pidan.r di bidanr; Jrt:r1xrjak":rr [,)lcr.rh y;rrtrl tr:rjocli scrta

menemukan tersangkanya.

t.

PERDA Kab. ltfukomuko 'fahun 2OOS



(1)

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK PA]AK

Pasal 2

Pajak Yang Dipungut Atas Penyelenggaraan Hiburan Disebut

Hiburan

Dengan Pajak

Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan;

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara

a. Tontonan Film;

c. Pegelaran Musik dan

d. Diskotik;

e. Karaoke;

f. Klub Malam;

g. Permainan Bilyar;

h. Permainan Ketangkasan;

i. Panti Pijat;

j. Mandi Uap;

k. Pertandingan Olah Raga;

L dan lainnya yang sejenis,

Pasal 3

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan y;rnq menonton dan atau

menikmati hiburan;

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan

hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHTTUNGAN TARIF

Pasal 4

Dasar Penggenaan Pajak adalah jumlah pembayarrin atau yang seharusnya dibayar untuk

menonton dan atau menikmati hiburan.

(2)

(3)

i.

(1)

(2)
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Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan saran Film

dibioskop ditetapkan:

1. Golongan A II sebesar ............... .....15 o/o (Lima belas persen)

2. Golongan A II sebesar ............... .......15 o/o (Lima belas persen)

3. Golongan A I sebesar .....15 o/o (Lima belas persen)

4. Golongan b II sebesar 15 o/o (Lima belas persen)

5. Golongan B I sebesar ....15 % (Lima belas persen)

6. Golongan C sebesar ......15 o/o (Lima belas persen)

7. Golongan D sebesar ......15 o/o (Lima belas persen)

t5 (7o (Lima belaspersen).

b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain keseniarr tradisional, pertunjukan sirkus,

pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan :;cbesar l5 %, {Lima belas

persen).

c. Untuk pertunjukanlpergelaran musik dan tari ditetapkan setlx:sar 15 o/o ilima
belas persen). i,

d. Untuk diskotik, disko, bar, ditetapkan 15 o/o (Lima belas pcrsen).

e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 15 o/o (Lima belas persen).

f . Untuk klab Malam ditetapkan sebesar 15 o/o (Lima belas persen).

g. Untuk permainan bilyar diLetapkan sebesar 75 a/o (Lima belas persen).

h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15o/o (Lima

belas persen).

i. Untuk Panti p'rjat ditetapkan sebesar 15o/o (Lima belas persen).

j. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sehrcsar 15o/o (Lima belas persen).

k. Untuk peftandingan olah raga, ditetapkan scbesar 15%( Lima belas persen).

Pasal 6

Besarnya pajak terut.rnql clilritung dengan carii nlengalikan tarif' sebagaimana cJi maksud

dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
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BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAF{

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah lempat hiburan dlselenggarakan.

BAB V

MASA PA]AK, SAAT PA]AK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PA]AK DAERAH

Pasal I
Masa pajak adalah jangka waktu pungutan yang diberlakukan tiap satu bulan takwinr.

Saat

Pasal I
pajak terutang adalah pada saat penyelenggarilan dan atau pembayaran hiburan.

Pasal 10

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus cliisi cienqan jelas, benar dan i,
lengkap serta ditanda tangai oleh wajib pajak atau kuasanyrr;

(3) SPTPD sebagaiman dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati

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

(4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh

Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berclasarkan SPTPD sebagaimana dimaksucl dalanr f)asal 10 ;ryiil (1), tlupati

menetapkan pajak terutanq dengan menerbitkan 1jKPD.

(1)

(2)

(r )

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksucl pada

setelah lewat waktu paling lama 30 (tirla

dikenakan Sanksi Administrasi sebesar .l t/o

tagihan dengan menerbitkan STPD.

aryat (t) tidak atau kurang bayar

puluh) hari sejak SKPD diterima,

(dua persi:n) sebulan clari jumlah
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i.l \

(3)

(4)

(s)

(1)

Pasal t Z

Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal l1 ayat
(1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri
yang terutang;

Dalam jangka waktu 5 (rima) tahun sesudah saat terutanqnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

SKPDKR sebagaimana clinxrksuci pacla ayab (2) hLrruf ;'r cliterbitkan:
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan a[au keteranctan tain pajak yang

[erutang tidak atau kurang dibayar, dikernakan sanksi aciministr3si 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kuranq atau terlambat clibayar
untuk jangka waktu palinq larna 24 (dua pLrluh enipat) bulan c1ilitung sejak
saat terutanqnya pajak;

b' Apabila SPI-PD tidak disampaikan cJalam 3angka waktu yang ijiterrtukan dan
telah ditegur secara tertulis, diken.rkan Sanksi AcJnrinistrasi sebesar 2ol,:

(dua persen) sebulan c-lihitunq clari pajak yanc; kurancJ ;tau tertambat 
*'

dibayar untuk jangka waktu palinql lama .14 (clLra puluh e'npat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c' Apabila kewajiban mengisi sprpD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung ser*?ra jabatan, dan dikenakan sanksi ac1ministrasi berupa kenaikan
sebesar ?.So/a(dua puluh liam persen) clari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi sebesar 2% (dua persen) sebura^ crihitunq dari pajak yang

kurang atau terlambat clibayar untuk jangka r,^raktu palincl lama 24 (dua
puluh ernpat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebaqaim;:n climaksurJ pacla ayat t?) huruf b cliterbitkan apabila
ditemukan data baru atau cJata yang semLrla belum terung,ykap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan Sanksi Administrasr
trerup.l kenaikan sebcsar 100% (seratus persen) clari junilah kekurangan pajak
fer:;ebLlt;

SKPDN sebagaimanl clinraksud pacla ;ryat (.1) hurui' c, cliterbifkan apabila jumlah
palak yang terutang sarna bcsarnya denr;rn juml;rh kreclit p;rjak ataru pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.
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(6) Apabila kewajiban nrembayar pajak tcrutanq dalam SKPDKU dan SKPDKB"|

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepi:nuhnya

dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih deng;:n merrr:r5itkan

sebesar 2olo( dua persen) sebulan darl jurnlah tagihan.

{7) Penambahan jumlah pajak yang terutanq sebagaimana climaksucl pada ;ryat (4)

tidak dikenakan pada wajib pajak apabila rnclaporkan sendiri si:belum cJilakukan

trndakan nemeriksaan.

BA,B VII
TATA CARA PEMBAYARAru

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak yang terutang clilakukan di Kas Daerah afau telmpat lain yang

ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang clitentukan dalanr SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT. dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditemp;rt lain yang ditunjuk, hasil penerimaan

pajak harus disetor ke Kas Daerah selamb;rt-lambatnya 1 X ?4 ]am atau dalam ;.
waKu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud parJa aryat (1) dan (2-) dilakukan dengan

menggunakan SSPD.

Pasal tr.X

Pr:mbayaran petjak harus clilakukarr sek;:liclLr:; ;rtau lunas cl;rrr cli [:ayar di nruka.

Bupati clapat mt:mberikan pr:rsetuir-ran l<erp;rcla Wajitr Paj;rk unttrk ntenclilngsur

pa;ak terutanq rlrrLrnt kurLrn waktu tcrtcntu, :;ctclaiir nrcmerrulri persyaratan yang

ditentukan.

Angsuran Jrenibay.rriln pajak sebaqainrrn.r cliruraksucl p.Ldir iry.tr l)), harus

dilakukan sectrra teratur dan l:efturut-furut clenqan dikenakarr br"rnga .lCIlir (dua

pcrsen) sebulan dari junrlah pajak yarrq bi:lum aLru kuranc; fray;,ir.

Bupati clapat rnr':mbcrikan persetuju;rr kt:padrr wajib pa jak unl_uk nrcnunda

pr:mbayaran pajak s;rmpai bat;::; waktu yrtnq ditcntukrrn rtttclah memenuhi

persyaratan yanq ditenlukan denqan dikenakan bunq.i 2- tll1, (clu.r pcrsr.n) :ebulan

darijumlah pajak yang belum atau kuranc; dihayar.

(1)

(2)

(3)1{

E
€

(4)
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(5) Persayaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara

pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4),

ditetapkan oleh Bupati. \

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal

bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk jenis, isi, ukuran tanda bukti pmirayaran dan buku

sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

15 diberikan tanda

(1)

(2)

(rl

pajak

SAB VIII
TATA CAR.A PEHAGIHAF{ PAJAK

Pasal 16

Surat teguran dan atau surat peringatan atau surat lain yang sejeni:; sebagai awal

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

tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tequran pcringatan atau i'

surat lain yang sejenis sebagai wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat teguran dan surat surat peringatan atau surat lain yanq sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat"

Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalarn jangka waktu

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain

yang sejenis, junrlah pajak yang harus dibayar ditaqih denctan surat paksa.

Pejabat menerbit Surat Paksa secJera setelalr k:wal /-1 (Dua Pulutr Satu) hari:;ejak

tanggal surat teguran atau surat perinc;atan atau surat yanq scjcni:;.

Pasal 18

Apabifa pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7. X 24 Jam sesudah

tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah

melaksanakan penyitaan.

(1)

(2)
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Pasal 19

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

setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 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 secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak

Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAil, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

i,- Pasal 22

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajitr pajak dapat memberikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan pajak.

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

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ciitetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETU L.AN, PEMBATALAN, PENGU RANCAH
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat nrembetulkan

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,

kesalahan hilurtltr dan atau kekeliruan clalanr fxjnerapi]n pcraturarr pcr-Undang-

Undangan perpajakan Daerah.
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(2)

a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda

dan kenaikan pajak yang terutang menurut Pelaturan Perundang-undangan

Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilaoan

wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan

atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDB, SKPDKBT, atau STpD

sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara terulis kepada Kepala

Daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang

jelas.

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

sebagaimana simaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan

keputusan.

(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,

pembatalan atau pengurangan Sanksi Administrasi dianggap dikabulkan. ;.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan kekrratan hanya kepada t3upati at;:u Pejabat yang

ditunjuk atas suatu:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN,

Keberatan diajukan secara tedulis dalam bahasa Indoncsi;i dengan alasan-alasan

yang jelas.

(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatarn atas ketetapan pajak secara jabatan,

wajib pajak, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

11\

(2)
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(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka r^.iaktu paling tama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal surat, tanggal pemotongan atari tanggal pemunqutan sebagaiman

dimaksud pada ayat (1), kecuali wajib pal;ik clapat menunjukkan bahw; jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyarat.rn scbagaimana dimaksurJ pada ayat (2)

dan (3) tidak dianggap sebagai surat kebcntan, sehinge;i tidak clipe{inrbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban me.mbayar pajak dan lxlaksanaan

penagihan pajak sesuai ketentuan yanq berlakir.

Fasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan

Penyelesaian Sengketa pajak terhadap kcpr"rtusan menqenai keberatan yang

ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengajuan permohonan Banding tidak nrenund;r kewajiban mc'mb;ryar pajak dan

pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26 ;.
Apabila pengajuan keberatan atau banding ciikabulkan sebagian atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 o/o

(dua Persen) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh enrpat ) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak clapat nrengajuktn pernrohonan

penegembalian kepada Bupati.

(?-) Bupati dalam jangka waktu paling lam;i 1? (dua tr:las) bulan sejal< diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ay,rt (1) harus nremberikan keputuxn.

(3) Apabila jangka waktu :;ebagainrana ciirnaksLrd pada ayai (2) dilarnpaui Bupati tidak

rnemberikan keputusan, permohonan pcnqernbalian kclebiharr penrbayaran pajak

dianggap dikabulkan dan SKPDT-B harus dtterrbitk;rn clalam waktu paling lanra 1

(satu) bulan.
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(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak dimaksud. i

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

2(dua) bulan sejak diterbitkannay SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu

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

sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran pajak.

Pasal 28

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukarr sccara tertulis

kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:

a. Nama dan alarnat wajib pajak;

b. Masa pajak'

c. Besarnya kelebihan pernbayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pa;ak clisampaikan u**r. 
*'

langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah ataiu lrukti pengiriman pc's fercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati"

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan surat

perintah membayar kelebihan pajak.

(5) Apabila kelebihan penrbayaran pajak diperrhitungk;rn dengan utanq pajak lainya,

sebagaimana dintaksud dalam pasal ? | ayat (.1), prembayarannya dilakukan

dengan cara pemindahbukuan dan bukti penrtlayar;tn.

8AB XIII
KADALUARSA

Pasal 29

(1) Masa waktu kadaluarsa untuk nrelakukan penagiharr trxjak, apabila setelah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,

kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
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(1)

(2)

(3)

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

apabila:

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau; :

b. Adanya pengakuan Utang Pajak dari wajib pajak baik lanqsLrng maupun tidak

langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SftPD atau mengisi

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan keuangan Daeralr dapat dipidan:i denc;an pidan

kurungan paling lama 1 (satu) talrun dan atau dend.: paling banyak 2 (dua) kali

jumlah pajak yang terutang.

Wajib pajak yang dengan sengaja ticlak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama i.
2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang

terutang.

llndak Pidana sebagaimana dimaksucl dalam pasal 30 tidak dituntut setelah

melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu clilingkungan Penrerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang Perpajakan Daerah.

(7) Wewenanq penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketcranc.;an atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
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Menerima, mencari, mengumpulkan dan rneneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; l

Memninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribacti atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut;

Meminla bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlansung dan memeriksa identitas orang dan

atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksucl pada huruf r:; 1,.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;

t. Memanggil orang untuk didengar keterangannya clarr dipcrikra sebagai

tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada aya[ (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil pr:nyidikannyat kepada Jrt-'nuntut umum

sesuai dengan l<etentuan yanq; di.rtur dalam tJndanq-Uncl.rnc1 lJomt-rr [] tahun

1981 tcntanq Kitab Undancl -- und;:nc; llukum Acar;r l)iclanr.

b.

C.

d.

g.

1

k,

(3)
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(1)

(2)

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan yang

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

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruarr dalam pengaturannya, akan

perubahan sebagaimana mestinya.

sepanJang

mengatur

mengenai

ketentuan

diadakan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal /+ Desember 2005

i.

l-ltq--a<,
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BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Dcterah ini niak;r si-mllil

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak bcrlaku lagi.

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Pcraturan Dacrali

pelaksanaannya akan dietur dengan Peraturrn Bupati.

l)('r,liLjf itn yarn(l I nr_-ngatur

5CpJnjilnq ri)cngcnal

(3) l)eraturan Daerah ini mulai berleku pada tanggal diunCangk:r: c1t:rrq--rrr P..:|.:ntuan

apabila dikernudian hari terdapat kef:elir'-rnn <1alam pr:nqatr:r-:rrn';;r, ,rki-.n Ci.rdlkan

perub'ahan sebagaima n;r mestinya.

Agar setiap orang dapat mcngetahuinya, nicmr:riniahk;rn ;rcnc.;undangan Pcraturan

Dacrah ini dcngan pcncrnpJlannya dalam Lcmbaran l)acrah Kabupatcn l,lukomukc.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2OO5

BUPATI HUKOMUKO,

Ttrl

ICHWAN YUNUS

Diundangkan c!i Mukornuko

Pada tanggal 02 Januarr 200{i

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOI\,IUKO

LFMBARAN DAFRA}J KABI,PATFN MUKOMIJKO I.AI'IUN ?OT}5 NoMoIT : ?'I :-}FRI', fI

i.

Drs. SYAUKANI DA,HARI
Pernbinan Utama Muda NlP. 0100821u$
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